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A juhtenyeszt^s helyzete Magyarorszagon
Gondolatok a hazai juhtenyesztesrol
Toth Imre
MfiM, Budapest
M otto: „Reg elavult mar az a felfogds, hogy az intenziv foldkultura nem turi a juhokat. Sot az
elet azt igazolja, hogy eppen az intenziv foldkultura, a gazdasag minden m elU kterm eket kihasznalo,
elelmes, lelemenyes szellem egyenesen koveteli a juh ot minden gazdasagba.”
Tapasztalatbol tudom azt is, hogy az intenziv novenyterm esztesbe beekelt intenzivgyapju-,
tej- es hustermelo juhaszat a jovedelm ezosdgben kiallja a versenyt barmely allattenyesztesi agazattal”
Dr. Schandl Jozsef

Lehetseges-e, hogy a juhaszat kikeriil a jelenlegi hullamvolgybol? Eljon-e meg olyan
idoszak, amikor az allomany novekszik es a minosege is javul? firdemesnek tartjak-e meg
valaha a juhtarto gazdak megvalositani a klasszikus ertelemben vegzett, de maskepp tartos
eredmenyt nem hozo tenyesztest?
Ezekre a kerdesekre kell keresni a valaszt minden szakembernek, aki az agazat helyzeten segiteni akar.
A vagojuh, juhlius, juhsajt jo tcrmeknek bizonyul a nemzetkozi piacokon, de a kimeletlen versenyhez manapsag egyre inkabb szinvonalas tenyesztes es minosegi termekeloallitas sziikseges.
Ami juhtenyesztesiinket, es termelesenek minoseget illeti, az utobbi evekben inkabb
romlott mint javult volna. Az allomany eloregedett, a szaporulat egyre csokken. A legelogazdalkodas elhanyagolasa a legjobb es legolcsobb takarmanyozast, valamint a koltsegek
minimalizalasat tette lehetetlenne. A termeles evrol 6vre dragabb lett, az iizemek altalanos gazdasagi helyzete is romlott, lgy ahhoz nyulnak, ami eladhato - a baranyt mind
roegveszik - sem kozep- sem hosszu tavra nem tervez senki az anyaallomany-potlas nelkul, magatol is egyre fogy. A juhaszat sok nagyiizemben mar csak arra jo, hogy egyes mezogazdasagi agazatok kiilso k6p6t szebbre fessek, a valosan vagy valotlanul rdterhelt koltsegtenyezok segitsegevel. Ebben a helyzetben, a tenygsztesi szinvonal romlasa mellett a
Piaci igenyek szerinti minoseg tartasa vagy javftdsa nem lehets^ges.
Hogyan jutottunk idaig?
Ahhoz, hogy ilyen helyzetbe kerult a juhaszat, nagymert^kben kozrejatszott az a
teny, hogy
~ a nagyobb allattenyesztesi dgazatok koziil a juhaszat az egyetlen, ahol nem volt
jelentos anyagi eszkozokkel meghirdetett komplex fejleszt&i program. A feltetelek
udnya miatt nem induit be sz^les korben az dgazat hosszabb t£vu jovedelmezosegenek
megteremtes6re iranyulo, 1984-ben meghirdetett dgazati szakosod£s,
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- a juhaszati kutatasok eredmenyei es az arra forditott penzeszkozok nem voltak
elegendoek a termelesi hatekonysag erdemi javitasahoz,
- a meglevo genetikai kepessegek is kihasznalatlanok maradtak,
- a termekforgalmazasban az egyoldalu felvasarlasi szemlelet ervenyesiilt szerzodeses fegyelem nelkiil, aranytalanna valt a termelok es forgalmazok kozotti kockazat es
jovedelemmegosztas,
- nincs igazi erdekkepviselet, amely a piaci mechanizmus ervenyesiileset a terme
lok javara forditana.
Mindezek eredmenyekeppen a mezogazdasagi nagyiizemekben visszaszorul az egyre
gazdasagtalanabb juhaszat, kivonjak a toket az agazatbol, es jovedelmezobb vallalkozasba fektetik. A kistermeloi allomany, amely jovedelmet hoz, azert nem nohet, mert nincs
megfelelo elettere, a maszek nem tudja legalisan legelon tartani a juhait.
Velemenyem szerint ezt az ellentmondast kell feloldani ,el6szor annak erdekeben,
hogy az orszag juhallomanya ne csokkenjen es a jelenleg haszrialatlan gyepteriiletekre is
joszag keriiljon. Ennek erdekeben a jelenlegi tamog^tasi volumQnt ktell fenntartani es szektorsemleges osztonzo formaban odaitelni. (Pf. a' ledlett jerketoklyo kapja a tamogatast.)
Igy az integracioknak is tag tere nyflik a szerzodo felek azonos targyalasi pozicioja miatt.
A szabadverseny megteremtese tovabb lenditheti az agazatot el6re, el kell erni a termekforgalom teljes kiil- es belpiaci liberalizaciojat.
Ezek utan lehet gondolni a specializaciora es az egyes hasznositasi iranyokra.
A szakosftott tenyesztest elhatarozo juhaszatokbol nehanyan mar ertek el sikereket:
gyapju-hustermeles: Szentlaszlo, Mezokeresztes, Mosonmagyarovar, Mezofalva
szaporasag: Csenger, Siofok
tejtermeles: Szikszo, Devecser, Hajduboszormeny
A hazai merino fajtacsoportba tartozo juhallomany nagysagrendjenel fogva az alabbi celokat tuzhetjiik ki:
—a korszeru merino, hus- 6s merino gyapjut termelo tlpusanak kialakitasa, ausztral,
boorola merinok, . valamint husmerinok felhasznalasaval;
-h u s es crossbred gyapjutermelesre valo specializacio, az ujzelandi programban
meghatarozott technologiaval ^s fajtakkal;
—tejhasznositasu es specialis hus-vegterm^kre torteno szakosodas. Ez az iranyzat
melyrehato kutatast igenyel, meg ki kell alakitani a hazai viszonyainkat turo, gazdasagosan termelo tipusokat.
A termeles intenzitasat a jelenlegi helyzet figyelembevetelevel az alabbiakban
celszeru meghatarozni:
—Azokban a tSrsegekben es azokon a teriileteken, ahol az adottsagok szamottevo
infenzitasnovel^st nem tesznek lehetove, c^lszeru az extenziv termelesi mod es a merino
tenyeszirany fenntartasa, termeszetesen a termelesi szinvonalnak a fajtatol elvarhato
szintre torteno emelesevel. E korben mindenekelott a kisiizemi allomanyok fejlesztese,
termelesi felteteleinek biztositasa l^nyeges.
—Kiilonosen az atmenet es a feltetelek megteremtesenek idoszakaban realisan
szamolni lehet a meglevo merino allomanyok termelesi intenzitasanak novelesevel. Az
anyahasznalat fokozasaval, a szelekcio iranyanak megvaltoztatasaval es hatekonysaganak
novelesevel mind a szaporulat (vagojuh termeles), mind pedig a tejtermeles emelesere
realis lehetosegek vannak.
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Ahol az intenziv termeles feltetelei adottak, vagy biztosithatok, a sziiksegletekhez
valo alkalmazkodas joval radikalisabb utja, a melyrehato genetikai beavatkozas - fajtavaltas - javasolhato. A szakositas iranyat tekintve donto jelentosegunek a hus- 6s tejiranyu szakosodas jelolheto meg.
Arra, hogy ki, mit es hogyan tenyesszen, altalanos iranyelvet adni nem lehet.
Velemenyem szerint az alakuloban levo juhteny^szto egyesiiletek regionalis szervezesSvel
es az egyesiiletek altal letrehozni kivant szovets^g orszagos osszefogo 6s erdekegyezteto
tevekenysegevel megvalosul az igazi tenyesztSs a juhaszatban is. Nem lesz vita az iggnyszeru es minei olcsobb takarmanyellatason, nem kerdojelezi meg senki a mesterseges termekenyit^s letjogosultsagat es kello fontossagot tulajdonitanak majd a biotechnologia
alkalmazasanak a juhtenyeszt^sben.
A valodi onkoordinalo erdekkepviseletek megalakulasa minden szektorban biztonsagosabba teheti a termekek 6rt6kesiteset. fgy lehet mar hosszabb tavra gondolni, tervezni
es lehet igazan tenyeszteni. Nem kell felt^tleniil eladni minden baranyt, nem kell megvarni mig osszediil az istallo, nem kell parlagon lepusztulni hagyni a gyepeket. fis nemcsak
megjegyezni lehet majd azt, hogy nagyon sok juh elferne meg hazank legeloin, hanem
vid^ki utjainkon - mint szamos orszagban tapasztalhato - lathatnank is tenyeszto kepzeletiinkbe nagyon is beleillo, elterulve legeteszo juhnyajakat.

A hazai juhteny6szt6s helyzete 6s kilatasai
Szem zo Janos-Juhasz Pdl
Agrarkutato Fejleszto Vallalat, Kaposvar

A magyar juhtenygsztes a hazai mezogazdasag brutto termel6si ertekenek 2 2,5%-at adja, az allattenyesztesen beliili reszaranya eleri a 4%-at. A nepgazdasagban betoltott szerepet a kiilkereskedelmi sulya adja. Az agazat mintegy 60 millio USD kozvetlen export bevetelt eredmenyez, 6s kozel 20 millio USD erteku importkivaltast tesz lehetove a gyapjutermelessel. Az agazat a vilagpiacon is versenykepes termekeit oly modon
allltja elo, hogy ahhoz nemcsak konvertibilis importot nem ig^nyel, de egyebkent gazdasagosan nem muvelheto teriileteket hasznosit. Becslesek szerint a hazai gyepteriiletek
35-40%-a napjainkban is kihasznalatlan.
Az agazat jelentos6g6t noveli a foglalkoztatasban val6 r6szv6tele, ezenkiviil nyers^yaggal latja el a hazai gyapju-, hus-, prem- 6s tejfeldolgozo iizemeket.
Fentiek tiikr^ben a kgzenfekvo az lenne, hogy az olcson eloallitott juhproduktumok 6s a viszonylag kedvezo kulpiaci arak kovetkezt^ben jovedelmezo 6s „viragzo” juhaszatok mukodn^nek napjainkban.
A valdsdg azonban az, hogy a mezogazdasdgi nagyiizemek kozel fele rafizetSssel
tartja fent a juhdllomdnyt, vagy 6ppen a felszdmoldst vdlasztja, esetleg a felszdmolds
kozbenso megolddsak^ppen b£rbe adja allomanydt. Vajon mi az oka ennek az ellentmond£snak? Alapvetoen az 6rdekelts6g hidnya.
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A hazai juhtenyesztes tenyesztesi-termelesi szinvonala enyhen szolva atlag alatti.
A szaporulati mutatok alig keriilik el a 100%-ot akkor, amikor hazankban a magyar fesusmerino - az allomany 98%-at teszi ki - 150-160%-ra kepes, nem beszelve a suritett
elletes adta lehetosegekrol. Az allomanyszintu kiesesek megengedhetetleniil magasak,
hivatalos statisztikai adatok szerint tobb mint 25%, am becslesek szerint ez a kieses mar
a szoposbarany korcsoportban jelentkezik.
Csak a teljesseg kedveert emlitjiik meg, hogy a baranykori napi tomeggyarapodas
messze 200 gramm alatt van, de ugyanide kivankozik a tejtermeles szinvonala, amely a
magyar fesusmerino genetikai kepessegenek egyharmadat sem eri el. A hazai termelok
altal ilyen koriilmenyek kozott eloallitott juhtermekek palyaja egycsatornas, melynek
minden kovetkezmenyet vallalniuk kell.
A barany forgalmazasaban ma mar kozel 20 forgalmazo ceg vesz reszt, a kulkereskedelmi jog azonban tovabbra is egyetlen vallalat kezeben van, amely kozvetleniil nem
erdekelt a felkinalt arualap iranyitott termelteteseben, sem a leheto legkedvezobb piacon
valo elhelyezeseben. Ezen a fesziiltsegen egyre inkqjbb „enyhitoen” hat az egyre kevesebb
felkinalt baranymennyiseg, mely egyenes kovetkezmenye az immar 6 eve tarto juhletszam csokkenesnek. A juhtej, valamint gyapju, ha lehetseges, meg kedvezotlenebb pozicioba keriilt, mivel a korabbi fixaras besorolas megmaradt, az ehhez kapcsolodo allami
dotaciok azonban elmaradtak, illetve varhatoan elmaradnak. A kozponti szabalyozas
nem a hustermelest, hanem a gyapjutermelest osztonzi akkor, amikor a gyapjutermeles
bevetele hozzavetoleg 20%-at teszi ki az agazat bevetelenek. A hivatalos tenyesztespolitika ugyanezt a tendenciat kepviseli a torzsallomanyok tenyesztesi-termelesi parametereinek elvarasai vonatkozasaban.
Talan nem lehet veletlen, hogy az osszes juhletszam egyre nagyobb hanyada a ma*
gantulajdonban levo tenyeszjuh, ahol a tenyesztes es termeles szinvonalanak eredmenyekeppen tisztes jovedelem realizalodik.
Fentiek alapjan megoldas lehetne:
- A megfelelo erdekeltseg megteremtesevel - a tenyesztesi-termelesi mutatok
javitasa —, amely a termeloknel jelentos hozamnovekedest eredmenyezhet, es ha ez
racionalisabb gazdalkodassal parosul, akkor a nagyobb jovedelem eleresenek a realis
alapja biztonsagosan megteremtheto.
- A juhtermekek mindegyikenek a kereslet-kinalat piacan torteno megmerettet^se.
- A kiilkereskedelem monopol helyzetenek feloldasa.
Az iranyitott termeles tobbek kozott kikiiszobolheti azokat a koltsegnovelo tenyezoket, amelyek napjainkban meg gyakran elofordulnak. Esszeru lenne a pecsenyebarany
termelest oly modon iranyitani, hogy a kevesbe igenyes es alacsonyabb arat fizeto arab
piacra a termelo lehetosegeit mar a hizlalas megkezdesekor kihasznalhassa. Ugyanez ervenyes a Kozos Piacra is, ahol a magasabb minosegi kovetelmenyek mellett magasabb ar
erheto el.
A tenyesztespolitikaban a piaci igenyeknek kell alavetni az iranyelveket. A jelenleg ervenyben levo tenyesztesi szabalyok egyoldaluan a gyapjutermelest osztonzik. A pia
ci igenyek egyre fokozottabban a hustermelest helyezik eloterbe. Ebbol kovetkezik, hogy
a torzstenye&zetekben olyan modon kellene a tenyesztesi mutat6k m^rc^jet megdllapitani,
hogy a felkinalt tenyeszallatok a hustermetes noveles^t biztositsak. A szabalyozasban a
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tenyesztes tainogatasat celszeru eloterbe helyezni, es e differencialt exporttermeltetest
preferalni.
Egyre inkabb jelentosege lehet a termeloket osszefogo, es azok erdekeit minden
szinten kepviselo egyesiileteknek, szovetsegeknek.
Mivel a juhtenyesztes helyzete olyan sulyos, a problemak kore oly mertekben
osszetett, hogy azok elemzeset nehany oldalas cikkben felvallalni nem lehet, csak nehany
- az agazatot sulyosan erinto, altalanosan ismert - problemat kivantunk feleleveniteni.

A juh agazat gondjai es a szukseges valtozasok
Kukovics Sandor
Allattcnyesztcsi cs Takarmanyozasi Kutato Kozpont, Godollo-Hcrceghalom

A juhaszat evek ota osszetett modon volt jellemezheto hazankban. A nepgazdasagnak fontos exportcikk a juhhus es juhtej, s importkivalto a gyapju, s ezek osszessegeben
pozitiv erednienyt adnak. Atlagos iizemi szinten azonban inkabb a rafizetes jellemzo az
agazatra. A termelesi feltetelek a jelenleginel lenyegesen tobb juh eltartasara adnanak lehetoseget, ugyanakkor a juhletszam evek ota csokken.
A jelenlegi helyzet
A juhaszat jelenlegi helyzetet ket tenyezosor befolyasolja leginkabb: az egyik a kozgazdasagi kornyezet, a masik a tenyesztes meglete illetve hianya. A kozgazdasagi kornyezet az arakon, dotaciokon, konyvelesi rendszeren keresztiil hat. A tenyesztes pedig —az
clobbi egyenes kovetkezmenyekent is - az eloallithato termek mennyiseget es minoseget
modositja. Ezekhez tarsul az erdekeltsegi rendszer, amely egy lizemen belui segiti vagy
lehetctlenne teszi a juhaszatot.
A kialakult allapotokat a kovetkezok szerint lehet roviden osszefoglalni:
—Hazankban alapveto gond a tenyesztoi munka hianya, amely az iizemek tulnyonio tobbsegere jellemzo. Az elmult 8 -1 0 evben alig volt tenyeszutanpotlas, mert a kedvezo husertekesitesi viszonyok miatt a megszuletett baranyok minei nagyobb aranyu ertekesitesere torekedtek a gazdasagok. Ugyanakkor a tenyeszallat eloallitasi koltsegek az
ertekesitesi arakban nem teriiltek meg. Inkabb csak a baranykent el nem adott (adhato)
e8yedek maradtak meg tenyesztesre, emellett a magas tenyeszterteku allatok helyett a
kommersz, zug-kosok hasznalata is elterjedt. A tenyesztes szinvonalat illetoen meg a
torzstenyeszetekben is oriasiak a kiilonbsegek a leggyeng^bbek 6s a legjobbak kozott.
- A juhtartassal foglalkozo gazdasagok jovedelmi helyzete meglehetosen differencialt: szamos gazdasag rafizet, illetve minimalis jovedelmet realizdl, ugyanakkor az uzekisebb hanyadaban jelentos nyereseget hoz a juhaszat. (Ez pedig az iizemek vezeteseben, az aikalmazott technologia, takarmdnyozisi, tenydszt^si modszerekben meglevo
^apveto ktiilonbsegekre utal.)
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- A tenyesztesi-tartasi technologia alig fejlodott. Szamos gazdasdgban munkaero
gondok vannak, s emellett alacsony a dolgozok atlagos szakmai kulturaja. A legelogazdalkodas evtizedek ota egy helyben topog a gazdasagok donto hanyadaban.
- Tobb gazdasag megprobalkozott az agazat szakositasaval (elsosorban tej), sikeres kezdemenyezesek szama azonban korlatozott. Ennek oka elsosorban az, hogy a
nagy tejtermelo kepessegu allomanyok megszerzese mellett nem keriilt sor ezek termelesehez sziikseges tartastechnologiai es takarmanyozasi hatter kialakitasara. Igy a vart
termelesi szint elmaradt. Ez vezetett oda, hogy a szakositast tobb helyen abbahagytak
es a hagyomanyos harmashasznositasra (illetve kettos hus-gyapju hasznositasra) tertek
vissza. Jollehet az elmult evben a tejiranyu szakosodas ujabb hullama induit el szamos
gazdasagban.
- Az arrendszer nem osztonzott kielegitoen a juhagazat termelesenek fejlesztesere. Foleg husiranyban ervenyesiilt az osztonzes, ami az allomany eloregedeset es vegtn
soron csokkeneset is elosegitette.
- Nem volt megfelelo osztonzes a tej- illetve gyapjutermelesre, bar az elobbi ara
folyamatosan novekedett az elmult Svekben, s egy£b jelentos erofesziteseket is tett a
tejipar a termeles noveles^ert. A felvasarlo-forgalmazo szervek gyakorlatilag monopol
helyzetben /oltak, s az export ma is monopolizalt.
- A tamogatasi rendszer egy kicsit szetapfozodott, hat^konysaga elmarad a lehetosegektol, s emellett hibakkal is terhelt. Az un. jerkedotdcio „db” szemleletu, a gyapjudotacio „kg” beallitottsagu, mindketto figyelmen kiviil hagyja a minos^get. Az export
artamogatas piacok kozotti megoszlasa sem szerencses. A beruhazasi tamogatasok sem
teszik vonzova a fejlesztest.
- A jelenlegi konyvelgsi-kolts^gmegoszlasi rendszeriinkben az agazat ardnytalanul
nagy altalanos koltseghanyadot cipel magaval, s ez a t6ny alapvetoen befolyasolja a juhasa&t helyzetet az egyes gazdasagokban.
- Mindezeken feliil a termelok kockazata meg manapsag is tulsagosan nagy, s nem
sikeriilt a szerzodesileg garantalt termeltetest bevezetni.
A sziikseges valtoztatasok
Az elmult evekre, 1983-tol, a csokkeno juhtetszam volt a jellemzo. Ez a tendenda
ma is folytatodik, jollehet kisebb intenzitassal. Ennek megallitasa 6s megforditasa intezkedesek sorat igenyli, s emellett tobb 6v munkajat koveteli meg. A sziikseges valtozta
tasok a tenyesztesre, a technologiara, a tamogatasi rendszerre, a kereskedelemre egyarant
vonatkoznak.
- Meg kellene teremteni illetve vissza kellene allitani a tenyesztes ertek^t es becsiiletet. Szigoru torvenyes eloirasokra 6s ezek kovetkezetes betartasara van sziiks^g (allattenyesztesi torveny). A megfelelo arrendszer ennek elengedhetetlen velejdroja, amely
jovedelmezobbe teszi a tenyeszallat elo£llftast 6s segiti a selejtezest is. Ennek kiegeszitesekent olyan egyertelmu tenyeszallat amortizdcios rendszer bevezetSse valt idoszeruve,
amelyben az anyajuh a 7. termelesi 6veben (8 6ves kor!) mar csak eszmei 6rt6kkel szerepel
a nyilvantartasban.
- Az iizemi termelesi felt^telek fiiggv6ny6ben ugyan, de a termeles szakosodasa
nem keriilheto meg. Elsosorban a tejtermelesben van lehetoslg a hozamok l&iyeges nove-
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lesere. A gyapjutermelesre torteno szakosodas egyelore nem kifizetodo. A hus-gyapju
iranyu hasznositas azonban - megfelelo technologiaval jovedelmezo. A szakosodas
azonban nem a megfelelo genotipusu juhok „megszerzeset” jelenti, hanem azok teljes
tenyesztesi, tartasi, takarmanyozasi es technologiai rendszeret. Ezert ez.csak megfelelo
iizemi feltetelek mellett valosithato meg jovedelmezoen. A tejtermelesben a hozamnoveles lehetosege meg csaknem kihasznalatlan. A tejkeresztezettek gyapja gyakorlaiilag
kettoszaz Ft/kg koriili aron ertekesitheto, a hustermelesiik sem allitja megoldhatatlan
kerdes ele a kereskedelmet. A kifejt tej mennyiseget tekintve viszont jelenleg is elerheto
a 100-150 1 (laktacios szinten a 200-220 1). Termeszetesen ehhez megfelelo tenyesztesi
... stb. inunka es hatter is sziikseges. A hus-gyapju termelesben is vannak tartalekok. Itt,
a meg mindig jelen levo meddo juhok, valamint az oreg anyak lecserelese jelentene lenye^
ges elorehaladast. Emellett a koltsegek is jelentos mertekben csokkenthetok. Az ellesenkent vilagra jott, majd levalasztott baranyok szamanak fokozatos novelese - megfelelo
tenyesztoi munka mellett - sem vilagmegvalto cselekedet. Mindossze az uzem adottsagainak legjobban megfelelo hasznositasi iranyt (szakosodas valamilyen iranyban, vagy
csak tobbes hasznositasu tartas) kell meghatarozni, s annak velejaroit kovetkezetesen
vegrehajtani.
- A tartastechnologiaban a hazankban mar meghonosodott uj-zelandi tipusu tar
tasi es legelo-gazdalkodasi rendszere a jovo, amely jelentos koltsegmegtakaritast is lehetove tesz. Emellett iizemi szinten meg kell tanulni, hogy a juh tiirelmes allat, de nem igenytelen, s ez a tartasra es takarmanyozasra egyarant vonatkozik.
- A meglevo ,jerke” dotacio atalakitasa elengedhetetlen. A jelenlegi gyapjuardotaciohoz hasonlo rendszertol pozitiv hatas nem varhato. A termelesi szinthez kotodo,
annak novelesere osztonzo format kell bevezetni. Ennek alapjan bizonyos termelesi szint
alatt nem adhato (jerke) dotacio, e szint felett azonban az linearisan novekedhet. A ter
melesi szint elsosorban a valasztott baranyok aranyahoz kotodne, (de nem hagyna figyelmen kiviil a gyapju es tejtermelest sem). Az adott iizem termelesi szinvonalat orszagos
hataskoru szerv minositene.
- A gyapjuar dotaciot a labara kellene allitani a jelenlegi eldolt helyzetebol. A je
lenlegi rendszer ugyanis nem a gyapju, hanem a „tragya” termelesere osztonoz, leven,
hogy a dotaciot nem minoseg, hanem az ertekesitett kg szerint adjak.
- A Kozos Piacra keriilo husaru dotaciojat - a jelenlegi magas ar mellett —meg
kellene szuntetni, s az arab piacra szant barany artamogatasat kene novelni. Ez pozitivan
befolyasolna az orszagban marado utanpotlas hanyadat es minoseget is. (Emellett, vala
milyen formaban korlatozni kellene a kivalo minosegu, utanpotlasra alkalmas jerkeallomany exportalasi lehetoseget. A jovo £rdekeben ezen allatokat a pillanatnyi haszonert kar „elpocsekolni,^)
- Novelni kellene az exportalt termekeink feldolgozasi fokat. Ennek technologiai
hattere is tobbe-kev^sbe rendelkezesre ali.
- Mindenkeppen merlegelni kellene a tobbcsatornas export husforgalmazas lehetoseget.
- A tobbcsatornas hazai gyapjuforgalmazas mellett meg kellene meretni a hazai
SVapjut a kiilfoldi piacon, ^rt^ke ui. csak lgy allapithato meg. Ennek alapjan realis gyapjuarat kell kialakitani, s nem a dotacio szuks^gesseget hangsulyozni.
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A hazai juhtenyesztes adottsagai 6s lehetosegei
Bedo Sdndor
Agrartudomanyi Egyetem, Godollo
Az allattenygsztesi agazatok legfontosabb feladata a gazdasagos termek eloallitasa.
Ennek erdekeben minden tenydsztonek arra kell torekednie, hogy gazdasagosan, a piae
igenyeinek megfelelden mind minosegi, mind pedig mennyisegi tekintetben megfelelo
termektt allitson elo.
A juh az a gazdasagi dllatfaj, amelyik kepes a hdrmas hasznositasra, tehat hus-,
gyapju- es tejtermelesre. Term6kel6dllft6 elonyk^nt kell megemliteni azt is, hogy az anyajuh meddos^g eset^n kepes gyapjutermelesre, tehat termekeloallitasra. Erre mas allatfaj
egyedei nem kepesek.
A juhot altalaban igenytelen allatfajnak tartjak. Ezt a nezetet a szakemberek egyresze elismerve az agazat hatranyos helyzetet - elonytelen megitelest kialakitva —jelentosen noveli.
A juhtenyesztes az egyetlen allattenyesztesi agazat, amely hagyomanyos termesztesi, takarmanyozasi es tartasi technologiat alkalmaz. A hagyomanyos technologiak
egyiittjamak a harmas (hus, gyapju, tej) hasznositassal, ami viszont nlar a szakositott
termeles iizemelesi modszereit igenyli. A hagyomanyos technologiakhoz kotodik a
merino fajta, ami tobb oldalu termelokepessege ellenere a hagyomanyos modszerek
keretei kozott kituno termelesi eredmenyekre kepes.
Amig a szarvasmarhatenyesztesben a korszeru technologiak alkalmazasat igenylo
szakositott termeles fajtavaltast kovetelt, addig a juhtenyesztesben a vegyes hasznositas
ig£nyeit kielggito fajtapolitika, tenyesztesi, takarmanyozasi es tartasi technologiak alkalmazasa ervenyesiilt. Mindez azzal jdr egyiXtt, hogy a legsokoldalubban kihaszndlhato
biologiai tulajdonsagokkal rendelkezo juhfaj a kozgadasagi tenyezdk harapofogojdban
dsszeroppan. Holo+t a legnagyobb merteku fejlodesre sot ,,szerkezet atalakitdsf-ra predesztindlt az agaz* .
A k^rdes az elsosorban, hogy az agazat miert keriilt valsagba. Ennek okat kutatva
tol b tenyezo osszefiiggo additfv szemleleti, gazdasagpolitikai es uzemgazdasagi hatas negativ eredm&iyet kell megjelolni. Ugy velem, hogy az okok bizonyos mertekig a inult
szeml&ete altal determinalt termelesi formaban is keresheto. Megallapitasanal abbol kell
kiindulni, hogy ,,senki nem lepheti at sajat amyekat”. A magyar dllattenyeszto szakem
berek a juhot mindig az igenytelen allatfajok koze soroltak. Ezert elonyeit nem ismertek megt nem foglalkoztak vele, sot nem is ertettek, nem is ertenek a juhtenyeszteshez. Mivel a juh alkalmazkodo keszsege a mostoha viszonyokhoz rendkiviili, ezert az
elhanyagolt agazatok tfsildny legeldin” tengodik evtizedek ota.
A juh, mint legelo allat hazankban az osgyepekhez kotott allatfaj. A z elmult negy
evtizedben a hazai osgyepek termeshozama az idojardsra volt utalva, mivel emberi beavatkozas nem tortent. Ism6l itt a masik figyelemre melto tenyezo, ami negativ hatasu. Hatrdnyos helyzetben levo allattenyesztesi agazat, hatranyos helyzetu teriileteken kenyszerixl
takarmdnygazddlkoddst folytatni
A juhok tartastechnol6giaja jelenleg a faj igSnyeit nem etegiti ki, nem is beszelve a
korszeruseg kovetelm&iyeinek ig6ny kietegft6s6rol. A juh faji tulajdonsdgai koze tartozik,

ALLATTi:NYESZTES ES TAKARMANYOZAS Tom. 38. No. 4.

297

hogy ndgy a biologiai ritmus igenye. A biologiai ritmus evszakhoz kotott. A ritmus igenyhez valo alkalmazkodas a gazdasagos, sot nyereseges termek eloallitas zaloga. A targykor
kapcsan emlitesre meltonak tartom elsosorban a legelutes ritmusat, ami osszefiigg a
juhasz es a munkaido surgosen megoldando kerdesevel. Napjaink szemlelete az, hogy a
juhasztol fiigg az allomany termelokepessege. A juhasz mesterseget Magyarorszagon valamifele nimbusz ovezi. Az uzcmeket iranyito szakembcrek egyresze azt a nezetet vallja,
hogy a juhasz dinasztiakba tartozokat kell alkalmazni, mcrt ezek munkaja a szakszeru
banasmod es a gazdasagos termek eloallitas zaloga. Ez a szemlelet mar hatart szab a juh
szeleskdrii biologiai tulajdonsagainak gazdasagos kihasznalasdban. A juhok biologiai
igenyet kielegito technologiak ma mar ismertek a gyakorlatban. Azok alkalma^asa nem
kotott a juhasz dinasztiakhoz. /\ juh Icgelo keszseget figyclembe veve emlitesre melto
a lcgeltctes ritmusa. Ez nem ismer munkaidot. Reggel harmat felszaradas utan es este
keso cstig kell legeltetni, jnivel a juh csak „huvdsberi’ legel. Ezzel a legeltetesi modszerrel novelheto a juhok takarmanyfclvetele. Ez jelentos tenyezo a takarmanyellatasban,
m ivel az osgyepek alacsony tapldloanyag termeset a biologiai ritmus es a szakszeriitlen
legeltetesi' technologiak miatt nem hasznositjak meg kozel m egfelelm ertekben sem.
Az osgyepek termokepessege, liazank arid klimaja miatt, korlatozott. Igy nyaron, julius
mdsodik feletol es keso 6sszelf illetoleg telen kiegeszito legelo, illetoleg takarmanyozas
hasznalata sziikseges.
A taplaloanyag-cllatas erdekeben legfontosabbnak tartom:
- az osgyepek tcrmeshozamanak noveleset (mutragyazas, gyomirtas),
kiegeszito takarmany biztositasa, rozs, szarazsagturo fufajok, rozsos repee vetesevel, fuveshere Icgelo biztositasaval,
- a fu fejlodesi allapotanak idoben meghosszabbitasat a legeltetesen kivuli kaszalas
idopontjaval osszcfiiggesben,
- tartositott takarmanyok (szilazs, szena) nagyobb aranyu felhasznalasaval.
A szakositott termeles az egyik nagy lehetoseg a juhaszatban. A hus gyapju- es a
tejtermelesre valo szakosodas javitja a termekeloallitas gazdasagossagat. Ennek alapjan a
fajta es hasznositasi irany megoszlasat a kovetkezok szerint tartom celszerunek:
- Ausztral es nemet husmerino celiranyos verhanyadaval a hus es a gyapju termeles
piae igenyes ellatasa az anyajuh allomany 65%-aval.
- Corriedale es romney marsh, valamint az angol kent felhasznalasaval a merinofajta egyedeinek bevonasaval keresztezes, az allomany 15%-aval.
- A merino es a tejelofajtak (keletfriz, langhe, awassi), illetoleg a husfajtak (nemet
husmerino, suffolk, nemet feketefeju) igenybevetelevel keresztezes a tej- es hustermeles
novelese erdekeben az allomany 15%-aval.
- Hibridizacio a hustermeles novelese erdekeben, a magyar merino a booroola, a
nemet husmerino, a suffolk es a nemet feketefeju fajtak egyedeinek felhasznalasaval az
allomany 5%-aval.
A termekek koziil a gyapju artamogatasa nemhogy indokolt, hanem feltetlenul
sziikseges. Ez az alacsony gyapjuar az uralkodo merinofajtat nagyon sujtja, azonban
kiirtani nem tudja, igy sinylodesre iteli. A fajtavaltas lehetosege nelkiil igazsagtalanul,
kozponti intezkedesekkel ne iteljunk sinylodesre egy eredmenyes termelesre kepes fajtdt. A z invesztacio, profitratat eredmenyez, ha a termekkel megfeleloen gazdalkodik az
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aliam. Az aliam kepviseleteben a juhaszatok termekeivel kereskedelmi tevekenyseget
folytat a tenyesztd gazdasag, a Gyapju- es Textilnyersanyagforgalmi Vallalat, a Husipari
Vallalatok. Felugyeleti tevekenyseget vegez a MEM es az Ipari Miniszterium. Ebbol latszik, hogy „egy birkarol nemcsak harom bort huzunk le’’ de ezt a „harom bort” harom
vallalat igyekszik ertekesiteni es a termelest, valamint az ertekesitest ket miniszterium
ellenorzi. Hat ilyen fontos agazat a juhtenyesztes, amibol tobben megelnek, mint ahanyan szakertden foglalkoznak vele.
Ez tehat az ellentmondasos, valsagban levo juhtenyesztesi agazat jelene es kozeljovoje. A kivezeto utat a tenyesztdk, a termekertekesitok es a felugyeleti szervek dsszehangolt munkaja egyseges szemlelete mutatja meg.
Az eredmeny meg egy ideig varat magara, addig, amig a jovedelmezoseg a szakszeru juhtenyesztest lehetove nem teszi. Amig a fflegnagyiizemibb,f allatfajt a szakszeru
kisuzem keretei koze szoritva tesszuk eredmenyesse. Ez onmagaban gazdasagi ellentmondas, amit a rossz es korszeriitlen gazdasagpolitika altal mellekvaganyra iranyitott
juhtenyesztes helyzete tiikroz legjobban. A nagy tenyeszertekkel rendelkezo juhallomanyaink letszamat ne csokkentsiik a gazdasagpolitika kenyszeriisege kdvetkezteben
bekdvetkezo aranytalan kisuzemi tartas miatt, mert a jovo zaloga a jelen tenyeszallomanya.

Allattenyesztesi es Takarmanyozasi Kutatokozpont,
Allattenyesztesi Kutatointezetc Godollo-Herceghalom
(Igazgato: dr. Gere Tibor)

A tejmennyiseg, a zsir- es feherjetartalom egyiittes novelesenek
eselyei a holstein-friz fajtaban
B ozo Sandor-G ere T ibor-K ollar N andor-M eszaros M ihdly- Volgyi Csik J d zsef

Summary
B ozo S .-G e re T .-K o lla r N .-M eszdros M. - Volgyi Csik J .: CHANCES FOR JOINT INCREASE
OF QUANTITY, BUTTER FAT AND PROTEIN OF MILK IN THE HOLSTEIN FRIESIAN
BREED
The authors have collected all data for the predicted difference (PD) of sires (n=3268) from
the 1987 sire catalogue of the USA Hoktein Friesian Association (HFA) that had complete progeny
test results. The examinations involved the following parameters: total production index (TPI), pre
dicted difference in milk quantity (PDM), predicted difference in milk protein (PDP), predicted dif
ference in milkfat (PDF) kg and %, payment in Dollar (PD $ ), milkfat + protein kg and % jointly and
predicted difference in the type score (PDT).
In the quantity parameters 1 SD means 280 kg milk, 9.35 kg milkfat, 7.56 kg protein, 0.11%
milkfat and 0.05% protein. Two to 4 per cent o f the sires have 2 SD higher predicted difference in
the foregoing parameters than the average.
The results o f the examinations indicated a considerable greater antagonism in this breed betwcen the quantity of milk and milkfat and protein than it had been expected. This antagonism is
more expressed in the top categories and it is stronger between milk quantity and protein than between milk and milkfat. The milk protein even shows a weak negativ correlation to milkfat+milk
quantity and in spite o f the medium correlation (r=0.59) between milkfat and protein the protein
content o f the milk may dramatically drop-due to the high number o f excep tion s-if this is neglected
in the selection. The TPI: generally reflects well the breeding value o f the sire, however 37 and 40%
those o f the highest TPI score (+2 SD sires) deteriorated milkfat and protein content o f the milk,
respectively, some o f them at considerable extent.
Out of the 3268 sires there were only 3 that improved the milk, milkfat and protein jointly
at lcast by 1 SD and the PDT o f their progenies have matched the average. All these convincingly
prove the difficulties o f the joint genetic progress.
A uth ors’ address: Animal Breeding Institute o f the Research Centre for Animal Production, G od olloHerceghalom

Bevezet6s
Hazankban a holstein-friz keresztez^s hatdsara a tehenenk^nti tejtermel^s az elmult
mdsfel Svtizedben gyakorlatilag megdupldzodott. Ezzel szemben a felvasarolt tej beltartalmi 6rt6kei az elmult 7 -8 ^VNSordn fokozatosan ^s jelentosen romlottak, mely kortilm^ny
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a feldolgozo vallalatok teljesftmenydre 6s gazdasagi eredm6nyess6gere negativan hat. A hig
tejbol eloillithato vaj, sajt, turo, tejpor mennyis^ge egyrgszt kisebb - s emellett m6g a
minos^ge is gyeng^bb (Covington, 1988) - mely aranyos tejtobblet nelkiil a hazai piacon
6s az exportban aruhianyt okozhat, masrSszt az ilyen tej szallitdsi es feldolgozasi koltsegei
a tartalmasabb tejhez merten magasabbak. Az ar- es tamogatasi rendszer viszont mar 12
6ve tartosan a folyadektej mennyisegenek novelesere osztonoz, s nem kap aranyos hangsulyt a tejben megtermelt hasznos beltartalom. A zsirt a koncentraltabb tejben degreszszfven fizetik, a feherje, ami a tej masik legfontosabb alkotor&ze 6s alapja jonehany tejipari term^knek - egyaltalan nem artenyezo a felvasarlasi arban. Erre reagal a tenyesztes
is, ahol a szelekcios munkaban a zsirtartalom masodrendu, a feherjetartalmat pedig nem
is m6rik. Ennek kovetkezteben a felvasarolt tej atlago» zsirtartalma 1986-ban mar csak
1. tabldzat
KiilonbozS orszagok torzskonyvezett feketetarka
61k>m6ny&nak termelese (1986)

Hollandia (1)
Finnorszag (2)
NSZK (3)
Dania* (4)
Ausztria (5)
Svedorszag* (6)
Belgium (7)
Anglia (8)
Svajc (9)
USA**
Kanada(10)
Magyarorszag (11)
Olaszorszag (12)
Izrael (13)

Tej kg (14)

Zsir % (15)

Feherje % (16)

6502
5905
6517
6855
5684
6571
5701
5929
6159
8960
7307
6175
6161
8695

4,38
4,17
4,15
4,11
4,10
4,09
4,06
3,92
3,89
3,62
3,59
3,52
3,50
3,20

3,40
3,20
3,36
3,28
3,16
3,41
3,30
3,24
3,17
3,20
-

3,13
2,96

*=eves termeles (17)
**=kifejlett korra korrigalt termeles (18)
Production o f the herdbook controlled black-and-white
populations o f different countries (1986)
The Netherlands (1), Finland (2), German Federal Republic (3), Denmark (4), Austria (5), Sweden (6), Belgium (7), United Kingdom (8),
Switzerland (9), Canada (11), Italy (L2), Israel (13), milk kg (14),
milkfat, % (15), protein, % (16), annual production (17), production
corrected for adulthood (18)

3,66% volt, annyi mint a feh^ijetartalom 1972-ben, ami 1986-ra 3,35%-ra csokkent;
jollehet Magyarorszagon az 1986-ban a feldolgozott tej 48%-at olyan tefm^kek eloallitasara forditotta a tejipar, melynek kihozataldt befolyasolja a tej beltartalmi erteke.
A 15 tejipari vallalatbol 7 a heszallitott tejnek tobb mint 60%-£b61 beltartalomtol fuggo
term^keket dllitott elo (Alvincz et al., 1987).
Az elmondottakat alatamasztja az 1. tabldzat is, amely 14 fejlett szarvasmarhatenyeszt^ssel rendelkezo orszag torzskonyvezett feketetarka - tobbnyire holstein-friz,
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illetve holstein-friz keresztezett allomanyanak termel6s6r61 informal. Ebbol lathato,-hogy
mig tejmennyiseg vonatkozasaban a holstein-friz allomanyunk allja a versenyt a tobbi
europai orszaggal, a tejzsir-tartalom teren csak Olaszorszagot es Izraelt elozziik, a tejfeherjere pedig adataink sincsenek. A vizsgalatok soran (Bozo-Dunay-Zsolnay, 1985) az
is bebizonyosodott, hogy a koncentralt tej termelese nemcsak az ipar szempontjabol
elonyos a szallitasi es feldolgozasi koltsegek csokkentese, a jobb gep- es eszkozkihasznalas reven, hanem kedvezo a mezogazdasag oldalarol is. A koncentralt tejben levo egysegnyi zsir- es feherjemennyiseget kevesebb taplaloanyag felhasznalas terheli. A koncentralt
tejben levo zsir- es feherje eloallitasahoz kevesebb tejcukor, folyadek 6s asvanyi anyag
transzformacioja kapcsolodik, s ez az oka az ilyen tejet ado tipusok ,,szekunder” tulajdonsagokban (szaporasag, elettartam, kies£si aranyok stb.) jelentkezo folenyenek.
Az tehat az elmondottakbol is egy£rtelmu, hogy a termelt tej zsir- es feherjetartalmat a jelenlegi csokkenessel szeinben novelni kell. Ebbol az indittatasbol vizsgaltak
Gere-Meszdros (1987) a koncentralt tejosszetetelt orokito holstein-friz tenyeszvonalak
eloallitasanak lehetoseget. A vizsgalat indokoltsagat csak alahuzza, hogy az USA-ban,
ahonnan a legtobb tenyeszanyagunk szarmazik, a Holstein-friz Szovetseg altal korabban
alkalmazott szelekcios indexben (TPI) a tej mennyisege kepezte a tenyeszkivalasztas
sulypontjat (60%), s a tej zsirtartalma csak 20% sullyal szerepelt. Ugyanakkor hazai
vizsgalatok soran bebizonyosodott, hogy egyreszt a tejmennyiseg 6s a tejzsirtartalom
kozott annal erosebb a negativ korrelacio, minei alacsonyabb az allomany tejenek a zsir
tartalma (Bozo-Dunay-Rada-Deak, 1982), masreszt a tejmennyiseg es a zsirtartalom
kozotti negativ korrelacio nem linearis, hanem a tejmennyis^get tekintve „csucs” kategoriakban felerosodik {Bozo-Dunay-Sik, 1979).
Mindezek kesztettek arra benniinket, hogy alapos vizsgalat targyava tegyiik, milyen
eselyei vannak a tejmennyiseg, a zsir- es fehgrjetartalom egyiittes noveles£nek a holsteinfriz fajtan belui, illetve melyik tulajdonsagokra celszeru a szelekciot helyezni.

Sajdt vizsgalatok
Anyag es mddszer. Az USA Holstein Szovets^ge (HFA) ,^5ire Summanes” 1987.
evi bikakatalogusabol kigyujtottiik mindazoknak a bikaknak (n=3268) az elorejelzett (PD)
orokitoertekere vonatkozo adatokat, amelyeknek teljes koru ivad^kvizsgalati eredm&iyiik
volt. A mennyisegi adatokat atszamitottuk kg-ra. A zslr+feh&je mennyis^geket, valamint
a zsir+feherje%-okat osszevontan is ert^keltuk. A teljes teljesftmdny indexet (TPI) a
kovetkezo k^plet alapjan szairritottak ki:
TPI = ( 2 ~ +2— *— ) 50234,
19,0 22,5 0,7
ahol a PDP = elorejelzett 6rokit6£rt£k a tejfeh£ije mennyis£gben, PDF = elorejelzett orokfto 6rt6k a tejzsir mennyis^gben, PDT = elorejelzett kullemformdl6 k£pess£g (kiillemi
pontszdm), a tortek nevezoj^ben levo szdmok pedig az adott tulajdonsdg sz6ras£rt£ke.
A 3268 holstein-friz bika 6r6kit66rt6k6nek osszefugg<*seire vonatkoz6an a kovetkezo vizsgdlatokat v£geztiik el:
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- Atlagok es azok szorasa tulajdonsagokkent,
- Korrelacios osszefuggesek az egyes tulajdonsagok kozott,
- Tulajdonsagonkenti atlagok az egyes tulajdonsagokban az atlagot 2 szoras^rtekkel
meghalado bikak csoportjaban.
-Tulajdonsagonkenti atlagok az egyes tulajdonsagokban az atlagot 3 szorasertekkel meghalado bikak csoportjaban.
- Mindket kategoriaban kigyujtottuk es ertekeltiik egyedekre vonatkozoan is az
egyes tulajdonsagokat.
- Tulajdonsegonkenti atlagok a tobb tulajdonsagban egyiittesen az atlagot 1 szorasertekkel meghalado bikak csoportjaban.
A vizsgalatok a kovetkezo tulajdonsagokban elorejelzett oroklto ertekekre terjedtek ki:
a) Teljes teljesitmeny index (TPI)
b) Tej (PDM) kg
c) Tejfeherje (PDP) kg
d) Tejfeherje (PDP) %
e) Tejzsir (PDF) kg
0 Tejzsir (PDF) %
g) Dollarban szamitott eredm^ny (PD t )
h) Zsir + feherje egyuttes mennyisege
i) Zsir + feherjetartalom egyiittesen
j) Tipuspontszam(PDT)
Vizsgalati eredmenyek. A 2. tdblazatbw tlintettiik fel a vizsgalt tulajdonsagok atlagait es azok szorasat. A mennyisegi tulajdonsagokban 1 szoras^rteknek tejben 280, zsirban 9,35, tejfeherjeben 7,56 kg felel meg, mig a zsirtartalomban 0,11, a feherjetartalomban 0,05% jelent 1 SD-t.
A 3. tabldzatb&n kozoljiik a teljes korrelacios matrixot. Ebbol kitunik, hogy a teljes
teljesitmeny index (TPI) jol korrelal a mennyisegi tulajdonsagokkal (kiilonosen a zsir*
feherje egyuttes mennyiseg^vel), valamint a PD $-ral, kozepesen a tipuspontszammal,
ugyanakkor alig mutat osszefiigg^st a tej zsir- 6s feh^rjetartalmaval. (Ez utobbi negativ
elojelu). A PD $ mind a zsir-, mind pedig a feh^rjetartalommal negativ kapcsolatban van,
mig a mennyisegi tulajdonsagokkal hasonlo szintu a pozitiv korrelacioja, mint a TPI eseteben. Ugyanakkor a tipussal csak igen szergny (0,11) pozitiv osszefiigg^st mutat.
A tipuspontszam (PDT) - kiv£ve a TPI-t - valamennyi egy£b tulajdonsaggal nagyon
gyenge, de a feherje % kiv^tetevel pozitiv korrelaci6ban all. Ez bizonyos fokig meglepetes,
mert a korabbi vizsgalatok (HFAA 1973, id. Bozo-D ohy-D unay-Rada, 1975, Dohy,
1983 stb.) - legalabbis ami a tej- es tejzsirmennyis^get illeti - ezzel ellentetes eredm&iyre
vezettek.
A mennyisegi tulajdonsagok koziil a feherje (PDP kg) mind zsir-, mind a zsir + fe
herje-, de m£g a feh^rjetartalommal is negativan korrelal, mig a zsir (PDF kg) valamennyi
vizsgalt tulajdonsdggal pozitiv osszefiigg^sben van. A legerosebb pozitiv korrelacitf a zsir +
fehgrje egyuttes mennyisege dll a tobbi mennyisegi tulajdonsaggal es ugyancsak pozitiv
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4. tablazat
Korrelacios egyiitthatfk

Tutajdonsag parok (1)

Vilagirodalmi
atlag adatok*
(fenotipusos
korr.) (2)

U SAH FdPD
crtekei kozotti
korr. (n=3268)
(3)

Tejmennyiseg (4)
Zsir kg (5)
Feherje kg (6)
Zsir % (7)
Feherje % (8)

0,88
0,95
-0 ,2 0
-0 ,1 9

0,63
0,88
-0 ,4 8
0,47

Zsirmennyiseg (9)
Feherje kg (6)
Zsir % (7)
Feherje % (8)

0,93
0,24
-0 ,0 4

0,74
0,34
0,01

Feherje mennyiseg: (1)^
Zsir % (7)
Feherje % (8)
Zsir % : Feherje % (11)

-0,01
0,06
0,49

0,23
* -0 ,0 5
0,59

♦Maijala-Hanna, (1974)
Correlation coefficients
Trait couplcs (1), average data from the literature (phenotypie corrclation) (2), correlation between PD values o f the USA HI' sires (n=3260)
(3), milk quantity (4), milkfat kg (5), protein kg (6), milkfat % (7),
protein % (8), amount o f milkfat (9), amount o f protein (10), milkfat
%protein% (11 >

iranyu, de igen gyenge az osszefuggese a tejzsir tartalo^i,.. , inig a tejfeherje %-kal - ugy
tunik - alig van kapcsolatban.
A 4. tdblazatb&n kiilon is kiemeltiik az egyes tulajdonsagok mennyisegi es bcltartalmi mutatoi kozotti osszefuggeseket. Tanulsagos ez>;k osszevetese az elfogadott vilagirodalmi atlagadatokkal. Amint az a 4. tdblazatbol lathato a holstein-friz bikak cscteben a tejmennyiseg .es a tejzsir, illetve tejfeheije-tartalom kozotti negativ korrelacio tobb mint
ketszerese az altalanosan elfogadott vilagirodalmi ertekeknek {Maijala- Hanna, 1974),
aminek kovetkezteben a tejmennyiseg es a zsir-, illetve feh^rjemennyiseg kozotti korrelaciok szamottevoen lazabbak lettek. A zsir % '6s a feherje % kozott mindket esetben
kozepes erteku (0,49, illetve 0,59)a pozitiv korrelacio.
Az 5. tablazat tanusaga szerint a bikak 2-4%-a haladja meg az egyes tulajdonsagokban 2 szorasertekkel az atlagos orokitoerteket. Relative legkevescbb bika a feherje
es zsir^-ban, valamint a tipus pontszamban multa felul 2 SD-vel az atlagot, inig a teljes
teljesitmeny indexben (TPI) a legtobb. Feltuno ebben a bikakategoriaban a tejmennyiseg, valamint a zsir- es feherjetartalom kozotti antagonizmus felerosodese. A feherje
kg-ban legjobb bikak negativ, mig a zsir kg-ban legjobb orokitg erteku bikak atlagukban
pozitiv hatasuak voltak a zsir, illetve feh6rjetartalomra. A zsir ♦ feherje mennyisegben
az atlagot 2 SD-vel felulmulo bikak altal orokitett atlagos tejzsir, illetve tejfeherje meny-
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nyiseget kiilon-kulon esak a kozvetlenul e k6t tulajdonsag alapjan kivalogatott biKakatlaga multa felul es e bikak egyiittesen sem a zsir- es feherjetartalmat, sem pedig a tipust
nem rontottak.
r
Az elmondottakhoz hasonlo tendenciakat talaltunk a bikak azon csoportjanal is,
amelyek 3 szorasertekkel multak feliil egyes tulajdonsagokban az atlagot. Ilyen egyedck
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tulajdonsagonkent 0,1-0,4%-ban akadtak (6. tablazat). Szembeotlo, hogy a tejmennyi
segben 3 legjobb bika, amelyek az atlagot tobb mint 3 szorasertekkel multak feliil, a zsires feherjetartalommal igen felerosodott negativ korrelacio kovetkezteben kevesebb tejzsir
+ feherje mennyiseget orokitettek, mint az a 90 bika, amelyik tejmennyisegben 2 SD-vel
multa feliil az atlagot. Ez utobbi bikacsoportot, amely a bikak nem egeszen 3%-at teszi
ki, a gyakorlati szelekcio szempontjabol kiilon is elemeztiik. Megallapitottuk, hogy a 90
bika kozott 14 egyed volt, amelyik a zsir%-ban nem rontott, s mindossze 2, amelyik a
zsirtartalmat 0,1%-ot meghaladoan javitotta. Meg rosszabb a helyzet a feherjetartalom
vonatkozasaban. Egy sem akadt olyan, amelyik a feherje %-ot legalabb 0,1-dei javitotta
volna, de olyan bikat is csak hatot talaltunk, amelyik a feherje %-ot nem rontotta.
Kedvezobb a helyzet, ha a zsir + feherje egyiittes mennyisegeben kiemelkedo orokito erteku bikakat nezziik, bar a 104 bika koziil, amelyik 2 SD-vel javitotta a zsir + fe
herje egyiittes mennyiseget, 40 (38,4%) rontotta a zsir-, 46 (44,2%) pedig a feherjetartalmat. A 7 legjobb bika (+3 SD) koziil egyarant 3 -3 bika volt, amelyik rontotta,
illetve javitotta a zsir, illetve feherje %-ot, de mindossze 1 egyed akadt, amelyik mindket
tulajdonsagban egyarant javitonak bizonyult (zsii%-ban +0,12-dal, feherjetartalomban
+0,06%-kal), ami meggyozoen szemlelteti e teren a szelekcios nehezsegeket.
A 7. tablazat ugyancsak vilagosan mutatja, hogy mi a helyzet akkor, ha tobb
tulajdonsagban egyuttesen javito hatasu bikakat akarunk kivalogatni. Amennyiben
kikotjiik, hogy a bika lanyainak tipuspontszama haladja meg az atlagot - ez ugyanis
elofeltetele annak, hogy az amugy sem kielegito elettartam tovabb ne csokkenjen, esetleg javuljon - egyarant 9 -9 bika akadt, amelyik 1 SD-vel (280 kg) javitott tejmennyi
segben es tejzsir (0,11%), illetve tejfeherje (0,05%) tartalomban, de csak 3 egyed, azaz
nem egeszen 1 ezrelek ( ! ) multa feliil mind a harom tulajdonsagban egyuttesen 1 szoras
ertekkel az atlagot.
A bikak kereken 3%-a - 98 egyed - javitotta az atlagot 1 SD-vel meghaladoan a
tejmennyisegben, a zsir + feherjemennyisegben, valamint a tipus pontszamban egyutte
sen. Ezek koziil azonban csak 28 egyed (0,9%) emelte a tej zsirtartalmat es mindossze
15 (0,5%) a tejfeherje %-ot. 14 (0,4%) volt azoknak a bikaknak a szdma, amelyek mind
a zsir, mind a feherje %-ot emelt^k.

Kdvetkeztet&ek
A 3268 USA-ban ivadekvizsgalt holstein-friz bika kulonbozo tulajdonsagokban
elorejelzett orokito eretkenek analizise kapcsan egyertelmuen kideriilt, hogy a holsteinfriz fajtan beliil lenyegesen nagyobb az antagonizmus a tej mennyisege es a zsir-, illetve
feherjetartalom kozott, mint azt a korabbi ismeretek alapjan varni lehetne. Figyelemre
melto, hogy Seeland-Schdnmuth-W ilke (1984), valamint Droese-Fiedler-Breitenstein (1985) az SMR fajtan beliil is fokozodo mert^ku antagonizmust allapitottak meg
a tej mennyisegi es beltartalmi ^rtekei kozott. Megaiiapitottak m6g, hogy a genetikai
korrelaciok nagyobb negativ erteket mutatnak, mint a fenotipusos korrelaciok.
A nagyfoku genetikai antagonizmus miatt alig van es£ly a holstein-friz fajtaban a
tejmennyiseg es a tejkoncentracio (zsir- es feherjetartalom) egyideju novelesere. Ez a
genetikai antagonizmus a ,,csucs” kategoriakban meg fokozottabban nyilvanul meg.
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tovabba a feherjetartalomra vonatkozoan erosebben fennall, mint a zsirtartalom eseteben.
E vizsgalatok soran is igazolodott Dohy (1983) allitasanak helyessege, miszerint
egy-egy populacioban megallapitott korrelaciok - vagy azok hianya - nem vonatkoztathatok automatikusan a legnagyobb tenyeszerteku apaallatokra, ezert ezekre vonatko
zoan kiilon-kulon el kell vegezni a genetikai viszonyossag becsleset. A feherjetartalom meg
a zsir+feherje mennyiseggel is enyhe nagativ tendenciaju osszefiiggest mutat, ezert
amennyiben a feherjet kiilon nem veszik figyelembe a szelekcioban, akkor szamitani
lehet a tejfeherje-tartalom lassu, de biztos csokkenesere.
A zsir- es feherjetartalom kozott bar kozepes 6rteku pozitiv korrelacio van, ez csak
altalanossagban igaz. A zsirtartalomban javito hatasu bikak kozott nagy szamban fordulnak elo feherjetartalmat csokkento egyedek, s ezek esetleges favorizalasa reven az egesz
populacioban drasztikusan csokkenhet a tej feherjetartalma. Ennek elkeriilese grdek^ben
- mint alapfeltetelt, be kell vezetni a teljes aktiv tenyeszallomanyra vonatkozoan a tej
feherjetartalmanak pontos, kozhitelu mereset. A tenyeszbika eloallito „csucs” kategoriakban a legfontosabb tulajdonsagok vonatkozasaban fiiggetlen szelekcios hatarok,
vagy gyakorlatias indexek hasznalafa lehet eredm^nyes. Ez utobbi modon folyik az
NDK-ban egy szeles koru kiserleti tenyesztesi munka, amelynek celja 2 tej fehgrjetartalmanak novelese (Breitenstein-Fiedler (1986), Baumung-Breitemtein (1987) stb.)
Ami a zsir: feherje arany a feherjetartalom javara torteno megvaltoztatasanak
szelekcios eselyeit illeti, vizsgalati anyagunk alatamasztja Gravert (1987) es Wilmink
(1987) velemenyet, miszerint e teren sok optimizmusra nincs ok.
TPI-ben, ^mint szelekcios indexben tortent valtoztatasok javitottak annak hasznalhatosagan. Ugy tunik - osszessegeben jol tiikrozi az allat erteket. A TPI vonatko
zasaban legjobb (+2 SD) bikak tejzsir + tejfeherje egyiittes mennyiseg^ben kozel annyit
termeltek, mint a hasonlo elvek alapjan (+2 SD) a tejzsir termeles szempontjabol kivalogatott bikak, de az elobbiek a tipus ‘pontszamban (PDT) lenyegesen feliijmultak az
utobbiakat. Ugyanakkor az ertekes beltartalom vonatkozasaban nem ad kello tampontot a magas TPI szam. A legmagasabb TPI pontszamu (+2 SD) bikak (n=140) 37%-a rontotta a tej zsir-, 40%-a pedig a tej feherjetartalmat, s kozuliik nehany mindkettot jelentosen.
A vizsgalatok eredm^nyei ismetelten azt bizonyitjak, hogy a holstein-friz fajtaban
a szelekciot elsosorban a tejzsir + tejfeherje egyiittes mennyis£gere kell alapozni. A tej
feherje es a tejzsir-tartalom, tovabba a tipus tekintet^ben - egyet^rtve Dohy (1983)
megallapitasaival — diszkvalifikacios szinteket kell megallapitani, ami megakadalyozhatja a tej higulasat, illetve az alkati tipus-tulajddnsagok romlasat. E modszerrel esetleg
meg szereny javulas is remelheto a tejzsir, illetve a tejfeherje-tartalomban 6s folyamatos
elorehaladas a tipus teren. Ha azonban a tejzsir 6s a tejfeherje-tartalom gyorsabb iitemu
javitasa a c6\ (pl. ipari feldolgozdsra keriilo tej termetese eset&i), akkor £rdemi eredmeny
csak az arra alkalmas idegen fajtak (pl. jersey) g^njeinek beepit^se r6v6n remelheto.
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Szemle

FELHfVAS
a FAO nemzetkozi szamitogepes adatok hazai felhasznalasara
Az ENSZ Elelmezesi es Mezogazdasagi Szervezetei Magyar Nemzeti Bizottsaga
f. ev aprilis 18-i iilesen ugy foglalt allast, hogy kivanatos a romai FAO Kozpont
szamitog6pen feldolgozott es minden tagorszag szamara igtnybeveheto adatainak
szeles koru hasznositasa.
A szamitogepes adathordozon atveheto informaciok az elelmiszer es erdeszeti
termeles, nemzeti eroforrasok, keszletek, piaci kereslet ^s kinalat idosoros adatai,
penziigyi es kereskedelmi mutatoi.
A FAO tagorszagok nemzeti, foldreszenkenti adatai, azok orszagcsoportok szerinti csoportositasa, valamint a Vilagbank altal vegzett szamitasok atvetelenek es
hazai adatbankka valo feldolgozasanak szandekaval a MfiM Statisztikai es Gazdasagelemzo Kozpontja (STAGEK) felmerest keszit ezeket az informaciokat hasznosltani kivano int^zmenyek es vallal«rtok korerol.
A MfiM STAGEK elozetes szamitasai szerint kello szamu felhasznalo eseten
egy-egy termek termelesi, vagy forgalmi vilagadatai a tervezett adatbankbol evenkent mintegy 50-60 Ft-os szolgaltatasi koltseggel lennenek igenybevehetok.
A Kozpont keri a FAO szamitogepes adatbankot igenybevenni kivano intezmenyek es vallalatok mielobbi jelentkezeset. Cim: MfiM-STAGEK, dr. Palfy
Gyula foosztalyvezeto, 1355. Budapest 55. Pf. 6. Tei.: 311-137.

Allattenyesztesi es Takarmanyozasi Kutatokozpont
Allattenyesztesi Kutatointezetc, Godollo-Hcrceghalom
(Igazgatordr. Gere Tibor)

A fiaztato klimahatasa a szoposmalacokra
Adam Tamas-Borka G yorgy-Sarvary Janos

Summary
Adam T. -B orka G y.-Sdrvdry J.: THE EFFECT OF THE MICROCLIMATE OF THE FARROWING HOUSE ON THE SUCKLING PIGLETS
The authors cxamincd ali thc ycar round thc microclimatc o f two ISV-type farrowing houses
(onc with and onc without antcchambcr). The pcrformance o f the piglets and relationship between
some physiologica! parameters and microclimatc was also studied.
Duc to the appropriate heating in autumn and winter and to the good ventilation in summer
the microclimate o f thc farrowing houses was normal. In the house without antechamber the tempe
rature in thc crate ncarby the door droped to 7.5° C for a few hours when the outdoor temperature
was -2 1 ° C. In summer thc pcak temperatures in both farrowing houses were around 34° C.
The piglets rcactcd as small as 2 -4 ° C fluctuation in the ambient temperature by vasoconstriction in thc chorium. At highcr room temperatures vasodilatation was observed. Changes in the am
bient temperature altcrcd the skin temperature most on ears and extremities. The change o f the ear
temperature was cspccially considcrablc sincc every 1° C drop in the aerial temperature caused
0-2° C dccrcasc in the skin temperature of the ear.
There werc minor differcnccs among piglets rearcd in well defended and non-defended farrowing
crates. In thc non-defended cratcs 1 .5 -2 .0 more piglets dicd in winter in comparison with those kept
m the central part o f the buildings. In summer thc results were the other way round.
A u th o fs address: Animal Brccding Institute of the Research Centre for Animal Production, Godollo-Hcrccghalom

Bevezet^s
A fiaztatok mikroklimajanak kerdesevel mar tobb evtizede foglalkoznak, de a kerdes
aktualitasat sohasem vesztheti el, mert valtoznak az epuletkonstrukciok, a tartastechnoloSia, a fajtak es fajtakonstrukciok stb. Mindig ujabb es ujabb szempontok merulnek fel,
arnelyek a teljesitmeny novelesere, egeszseges, jol novekvo es fejlodo egyedek eloallitasara es minei nagyobb szamban megtartasara iranyulnak. A dolgozat terjedelmere tekintettel csak a kis^rlettel szorosan osszefiiggo irodalombol ismertetiink nehanyat.
A Revista di Suinicoltura-bdin (1981) a kocak es a malacok istalloinak modern kri^riumairol olvashatunk. Barbari, M. (1982) a fiaztatok klimatikus parametereivel ismertct meg, es kozli a malacok also kritikus es optimalis homersekletet. A Deutsche Geflii-
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gelwirtschaft und Schweineproduktion (1983) a malacneveloistallokkal kapcsolatos
kerd£seket targyalja.
Adams, K. L. es mtsai (1980) szerint a kiegeszfto ho a szoposmalacok elhullasat
nem befolyasolja, de a testtomeggyarapodis a melegitett kutricdkban nagyobb volt.
Latiisev, A . Sz. es Romanov, N. V. (1980) szerint optimalis mikroklimanal a malacok
a szoptatas egesz ideje alatt anyjuk alatt maradhatnak. Ez a napi testtomeggyarapodas
52 g-os novekedeset es a malacok 61etkepess6g6nek 6,7%-os fokozodasat eredm^nyezte. Seng, W. es Jane, H. (1980) a valasztott malacok csoportos nevel^sdvel 5 es 8 hetes
kor kozott 22-24 °C-t tartanak az also batteriasorban optimalisnak. Automatikus szelloztetessel es energiatakarekos futessel megfelelo klimatikus viszonyokat lehetett letrehozni. Le Dividich, J. (1981) 28 °C majd 26 °C komyezeti homersekleten a malacok
novekedesi erelyet szigniflkansan kisebbnek talalta, mint amikor a komyezeti homerseklet 28 °C-rol 20 °C-ra csokkent. Raczkiewicz, J. es mtsai (1981) a kocak es a novekedesben levo malacok klimatikus igenyerol irnak. A malacelhullas teien volt a legkisebb
es ugyancsak a testtomeggyarapodas ekkor a legjobb. Ozemi es klimaistallos kiserletekben a malacok klimatikus kornyezethez torteno alkalmazkodokepesseget sokszor ellenorzik a belso testhomers£kleten es*a borhomersekleten.
Newland, N. W. es mtsai (1952) az ujsziilott malacok testhomers^kletenek alkalmazkodasat a leghomerseklethez vizsgaltak. Holub, A (1958) malacokat 30 percig 23 °C-on,
majd ugyanennyi ideig 3 °C-on tartott. Alacsony homersekleten a termoelektrometrikusan mert homers^klet a vegtagokon es a fiilon volt a legalacsonyabb. Harms, E. H. (1959)
szerint a kor elorehaladtaval a borhomerseklet csokkent. A kanok, az artanyok es a kocak
borhomerseklete kozott nincsen jelentos kiilonbseg. A torzson a homerseklet magasabb,
mint a vegtagokon. A szimmetrikus testtajak homerseklete csak ritkan azonos. A belso
testhomerseklet emelked^se a borhomerseklet emelkedeset vonta maga utan. A borhomersekletre a legnagyobb befolyassal a kiilso tenyezok voltak. Simek, L. (1960) legmagasabb
borhomersekletet a hastajekon, a bordatajekon es a maron kapta. A periferias tajekok
borhomerseklete alacsonyabb volt. A hoveszteseg ellen elsosorban a malacok hastajekat
kell vedeni. Petrov, K. (1964) az ujsziilott malacok borhomersekletet zart es felszeres tartasban merte. A fizikai hoszabalyozas jobb fejlettseget allapitotta meg azokon a maiacokon, amelyeket 0 ° -4 °C homersekletu felszeres olban tartottak, mint 8°-12 °C homersekletu zart istalloban. Curtis, S. E. es mtsai (1967) vizsgdlataik soran az eietkor es a testtomeg hatasat az ujsziilott malacok hideg elleni rezisztenciajanak kialakulasara vizsgaltak.
A vegbelhomerseklet volt az a parameter, amelyet a malacok termostabilitasanak ertekelesere hasznaltak. Az idosebb malacok jobban ellenalltak a hideghatasnak, mint a fiatalabbak. Az ismetelt hidegstresszhatas akklimatizaciot valtott ki. A testtomegek variacioja
nem mutatott szignifikans asszefiiggest a termostabilitassal. A sertes termoregulacios
kepessege a sziiletes utani 54 ora alatt megy vegbe. Gorski, S. es mtsai (1967) sziiletes
es 14 napos kor kozott a borhomerseklet alakulasat vizsgaltak kiilonbozo testtajakon
kiilonbozo klimatikus kornyezetben. Lhys, L. es mtsai (1969) a sertds borhomersekle
tet kiilonbozo komyezeti homersekleten vizsgalva 5°, 15° es 25 °C-on azt talaltak, hogy
a test belso tajekainak fontos szerepiik van a homerseklet szabalyozasaban. Stoev, P. es
mtsai (1973) nehany mikroklima tenyezo befolyasat az ujsziilott malacok vegbei- 6$
borhomersekleten vizsgaltak.
Ezen rovid irodalmi attekintes utdn nezziik meg, hogy mi volt a kiserlet celja: felmemi egy nagyiizemi sertestelep ket kiilonbozo tipusu fiaztat6jdnak mikroklimajdt negy
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evszak folyaman, kulonos tekintettel az epiiletek vedettebben (koz£pen) 6s exponaltar
(az ajt6k mellett) elhelyezett kutricdiban nevelt szoposmalacokra. Az elmeieti jellegi
megallapitdsokbol a szakemberek szdmdra kovetkezteteseket szandekozunk levonni i
technologia esetleges modosltdsara.
A kiserlet ceijaib61 a kovetkezo kiserleti kerdeseket allithatjuk ossze:
- hogyan alakul a ket kiilonbozo tipusii fiaztat6 mikroklfmdja azok ket kiilonbo
zo reszen;"
- mi a kapcsolata a mikroklimdnak a makroklimdval;
- hogyan reagalnak a szoposmalacok sziiletes utan nehany nappal es elvalasztai
elott nehany nappal a vegbei- es borhomerseklettel a mikroklim&ra;
- hogyan alakul a malacok teljesitmenye;
-m ilyen k6vetkeztet£sek vonhatok le az adatokbol az elmelet es a gyakorlai
szamara.
Saj£t vizsgilatok
Kdmyezet. A kis6rletet ket kiilonbozo tipusu fiaztatoban vegeztiik (a kovetkezok
ben Fe-eloterrel elldtott fiaztato es F-eloter n^lkiili fiaztato). Minden evszakban egy
egy szoptatasi periodust kisertunk figyelemmel. 5 -5 (6 -6 ) kozepso 6s ugyancsak 5 -f
(6 -6 ) ajto melletti kutricaban figyeltiik a mikroklima alakuldsdt. A termohigrografoi
1 -1 kutricaban a malacok magassagaban megfelelo vedelemben helyeztiik el.
Kiserleti anyag. Kfcerletiink anyagat a Komdromi Mezogazdasdgi Kombinat Bartu
sek-pusztai Sertestelepenek nagy feher es feher hampshire-NSZK lapaly keresztezett ser
tesei kepeztek. A malacokat azonositva sziileteskor es elvalasztaskor egyedileg lemertek
A valasztas atlagosan 29 napos korban tortant. A modszer tovdbbi ismertetese elott a kei
fiaztatot epiteszetileg es technologiailag ismertetjiik.
Fe-fiaztato. Kutricak szama: 44, alapteruletiik 1,80 x 1,60 m; padozatuk: padozit .
folyoso - beton es teljes vasracs; kutricak oldala — drotfonat es paleas vasracs; epiilei
hossza - 45 m, sz61ess6ge - 6 m (270 m2); epulet fala - tegla; tetoszerkezet - fageren
dazat, eternittel, padlas nines. Eloter - 10 m2 (4 x 2,5 m). Szelloz£si rendszer - nyomo
szfvo; futes - kozponti jellegu futotestekkel, a kutricdkban infraldmpak. A villany eges/
naP eg. Technologiai rendszer - ISV.
F-fiaztato. Kutricak szama - 66; padozatuk, a folyosok padozata, a kutricak oldal
fala es alapteriilete azonos az Fe-fiaztato6val. fipiilet alaptervilete - 57 m x 6 m (342 m2 '
eloter nines; epulet fala az Fe-£vel azonos; szelloz^s - nyomo-szivc3, gerinc-ventilatorok
kal. Fut^s, villany es technologiai rendszer az Fe-fiaztatoeval azonos. A fiaztatokban
n^m almoztak.
Takarmdnyozas. A malacok eteteset 21 napos korban kezdtek meg. EVC-malac
tapot kaptak, amelybol a valasztisig kb. 800 grammot fogyasztottak el. Ennek osszetetele
a kovetkezo volt: sz.a. 89%, kemenyitoertek 780 g/kg, em. nyersfeherje 19,5%, nyersfe*
feherje 21,6%, nyerszsir 8,0%, nyersrost 3,0%.
A vegbei es a borhdmerseklet vdltozasa. Mint mdr szo volt rola, ezeket a meresekel
ismetelten 5—5 malacon a fiaztato szeiso (ajto melletti) es kozepso kutricaiban a szule^ st kovettf napokban es a valasztds elott 2 -3 nappal a kovetkezo helyeken vegeztiik
a v$gbeiben, a maron, a hdton, a faron, a jobb es a bal oldalon, a hason, a mellso es a
h$tuls6 bal ldbon, valamint a bal es a jobb fiil peremen.
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Mikrokllmak alakuldsa fiaztat6kban a szoptatisi iddszakban
(Komarom, Bartusekpuszta, Sertestelep)
F-fiaztatd (6)
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Skin and rectal temperature of the suckUng piglets reared in the side and Central crates at 5 days of age
body temperature (1), spring (2), summer (3), autumn (4), winter (5), rectal (6), trunk (7), ear (8), extremities (9), Fe-farrowing house lst
measurement (10), Fe-farrowing house, 2nd measurement at 26 days of age (11), Sz: side crates (12), K : Central crates (13)
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A las^rleti eredm&iyek ertekel£s£ben matematikai-statisztikai m6dszereket alkalmaztunk. A kis6rleti eredmenyeket a kislrleti k£rd£sek sorrendj£ben igyeksziink megvalaszolni.
Komyezet. Az dtlagos homersekletek alakuldsa huen tiikrozi a mikroklima homersekletenek menetet mindket fiaztat6ban. (i. tdblazat). Az istill6k futese megfelelonek
mondhato. Az F-fiaztat6ban a 7,5 °C abszolut minimumot -21,0 °C kiilso minimumnal
kaptunk. Ilyen alacsony ert£kre nehdny 6rdra siillyedt a homerseklet. Hatdsirol kesobb
lesz szo. A homersekleti atlagokat tekintve a szeiso es kozepso kutricak kozott az eloter
neikiili F-fiaztatoban teien volt a legnagyobb kulonbs^g (atlagosan 3 °C), amit az ajtok
nyitogatdsdval lehet magyardzni. Ugyanitt nyaron 2,6 °C-kal volt alacsonyabb a szeiso
kutricakban a leghomerseklet (24,5 °C) a kozepso kutricik 27,1 °C-dval szemben. Az elot£rrel rendelkezo Fe-fiaztatoban a szeiso 6s a kozepso kutricdk homersekletei kozott kisebb volt a kiilonbseg. A teli es az oszi legnedvessegek megfeleloek voltak, de a tavasziak
(az Fe-fiaztatoban) es a nydriak a gyakori felmosas miatt igen magasak, amit a 100%-os
telitetts^gi ert^kek is igazolnak. M6rs6keltebben bar, de ugyanez vonatkozik az F-fiazta
to nyari legnedvessegere is.
Osszefoglalva megallapithatd: a ket fiaztato mikroklimaja elfogadhato, az egyenleces fut^s a teli hideg elleni vedelmet jol szolgalta. Nydron a tegnedvesseg mersekiese eriekeben a fiaztatok felmosdsdt mersekelni kellene, hogy az dtlagos relativ paratartalom
le emelkedjek 80% fole.
Vegbel- es borhomerseklet: Ezeket ket szempontbol dolgoztuk fel: 1. Elvegeztiik
i szeiso- es a kozepso kutricakban elhelyezett szoposmalacok bor- es vegbeihomersekletenek osszehasonlitdsat (2. es 3. tdblazat) es 2. evszakok szerint osszehasonlitottuk a
szeiso es a kozepso kutricdkban nevelt malacok reakcidit a kutricakban valo elhelyezes:ol fiiggetleniil.
Mindket fiaztatoban a kozepso kutricak malacainak bor- es vegbeihomersekletei
iz esetek 50%-aban szignifikansan, kozd feleben nem szignifikansan magasabbak voltak,
nint a szeiso kutricakban tartottake (2. es 3. tdblazat). Ezt a vegbel- es a borhomersekleeken mert leghomersekleti es legsebesseg kiilonbsegek (olykor 0,2-0,4 m/sec-mal najyobbak) indokoljak. A legallandobb viszonylag a vegbeihomerseklet volt. A legnagyobb
ngadozdst a fiilhomersekletben eszleltiink, amely 23,6 °C (teien es ^6.8 °C (tavasszal)
tlagertekek kozott mozgott. Nem sokkal tert el ettol a ldbveg homerseklet (26,2 °C »7,0 °C). Ez azt jelenti, hogy a szop6smalacok periferias keringesiikkel erzekenyen reaalnak a klimatikus komyezetre.
Az evszakonkenti ertekek osszehasonlitdsdbol (4. 4s 5. tdblazat) kitunik, hogy a maacok a bor- es vegbeihomersekletek meresekorterjmeszetesen a pillanatnyi klimatikus
lelyzetre reagdltak. fgy az Fe-fiaztatoban a tavaszi mdsodik mereskor a magas komyezeti
lomerseklet visszatiikrozodott a magas borhomersekleteken. Akdr a kozepso es a szeiso
:utricak malacainak osszehasonlltdsakor, itt is a periferids fiilhomerseklet reagdlt legDbban a leghomersekletre. Pl. az Fe-fiaztat6ban 16,3 PC iegh6mersekletnei a malacok
iilhomerseklete a kozepso es szeiso kutricifcban dtlagosan 24,1 °C, az F-fiaztatoban
:0,7 °C leghomersekletnei 28,8 °C volt a kozepso es szeiso kutricdk dtlagdban. Ezeket
z ertekeket a tobbi testtdjek dtlagos homerseklete 3,3 °C-kal meghaladta. Feltetelezhe5, hogy a szoposmalacok kozerzetenek elbirdldsa a fiilhomerseklet segitsegevel tor^nhetne.,
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4. tdbldzat
A szelso es a koz6ps6 kutricikban eDielyezett szoposmalacok
b5r- 6s vegb61h5m6rs£klet6nek 6vszakonkenti osszehasonlitisa
(a 8Z&so 6s a koz6ps6 6rt6keket osszevontuk)
Fe-fiaztatd, 1. m iris (5. napos korban)

Testhom. °C
(1)

Vegbel
Torzs (7)

X
±s
X
±s

Fui (8)
Labveg (9)

±s
X
±s

1.

2.

3.

4.

Tavasz
(2)

Nyar
(3)

0 sz
(4)

Tei
(5)

38,9
0,51
36,5
0,54
33,3
2,47
35,2
1,48

39,5
0,20
33,9
0,88
31,9
1,63
35,8
0,89

39,5
0,29
34,3
0,93
31,9
1,60
34,0
0,68

39,3
0,23
34,5
0,52
31,1
1,95
33,0
0,44

*

P%
1 -2

1 -3

1 -4

2 -3

2 -4

3 -4

\
1,0

1,0

5,0

NS

10,0

NS

0,1

0,1

0,1

NS

NS

NS

NS

NS

0,5

NS

NS

NS

NS

5,0

0,1

NS

0,1

1,0

NS

NS

NS

NS

NS

10,0

0,1

0,1

0,1

NS

NS

NS

0,1

0,1

0,1

NS

0,1

0,1

NS

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Fe-fiaztatd, 2. m iris (26. napos korban) (11)
Vegbel (6)
Torzs (7)
Fiil (8)
Labyeg (9)

**
±s
X
iS
X
±s
X
±s

39,5
0,63
35,5
0,52
34,1
0,96
35,6
0,89

39,4
0,16
33,4
0,85
31,2
1,05
36,6
0,98

39,5
0,22
33,7
0,87
31,5
1,60
33,6
0,68

39,0
0,69
33,2
0,42
24,1
1,89
26,6
3,20

Compariso.i g j the skin and rectal temperatores o f piglets kept in side and central crates in
differen. seasons (the side and central data are drawn together)
identical with 7 /ble 2. (1 -1 3 )

Osszefoglalva megallapithato, hogy a szelso kutr^akban 2 -3 °C-kal alacsonyabb
teghomers6kleten, fokozottabb 16gsebessegn61 a szoposmalacok alacsonyabb bor- es v6gb61h6m6rs6klettel reagjflnak, mint a kozepso kutricakban tartottak. A fui homSrsekletet
a szopdsmalacok kozerzeti indikdtoranak lehetne ajanlani, amely a legerzdkenyebben
reagdl a klimatikus dllapotra.
Szopdsmalacok teljesitmenye. SzoposmalaC korr<M 16v6n sz6, csupan a testtomeggyarapoclas 6s a malacok eg6szs6gi dllapotanak alakulasarol tudunk szamot adni. Mindketto jelentos m£rt6kben osszefiigg a kocdk tejelok6pess£g6vel, a malacok 61etk6pess6gevel, ez pedig tobb t^nyezovel, tobbek kozott a kornyezettel, bele^rtve a klimatikus kornyezetet is. A jo klimatikus kornyezet elonyosen hat a tejelo kocara 6s ezen keresztiil
es kozvetleniil a szoposmalacokra. Ami a mikroklima 6s a kocak tejel&e kozti osszefiigg6st illeti, csupdn a nyari hos^gnapokon lehet a mi kis^rletiinkben v61em6nyiink szerint,
csek&y stresszhatdsr61 beszSlni, amikor a maximalis homerseklet dtmenetileg meghaladta a 30 °C-t. A nyari atlagok mindk^t fiaztatoban 24 °C koriil alakultak. Ha a 6. tab'
Idzatot tanulmdnyozzuk, amely a szopdsmalacok teljesi'tm6nyi adatait ismerteti, kitunik,
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5. tabldzat
A szelso es a kdzepsS kutricdkban elhelyezett szop6smalacok bor- es v^gbelhoinersekletenek
evszakonkenti osszehasonlitasa (a szelso es a kozepso ertekeket osszevontuk)
F-fiaztato, 1. m iris (4. napos korban) (10)

Testhom. C
(H

Vegbel (6)
Torzs (7)
Fui (8)
Labveg (9)

x
±s
x
±s
x
±s
x
±s

1.

2.

3.

4.

Tavasz
(2)

Nyar
(3)

Osz
(4)

Tei
(5)

1 -2

1 -3

-4

2 -3

2 -4

3 -4

39,2
0,22
34,1
0,61
32,4
2,55
31,8
2,83

39,6
0,34
35,8
0,70
35,3
0,77
35,5
0,96

39,8
0,43
33,2
1,41
28,6
1,63
29,1
2,27

39,3
0,14
34,4
0,55
29,2
1,11
31,9
1,32

1,0

1,0

NS

NS

5,0

5,0

0,1

NS

NS

1,0

0,1

10,0

0,1

10,0

5,0

0,1

0,1

NS

1,0

5,0

NS

0,1

0,1

1,0

39,3
0,50
34,3
1,20
32,7
1,34
33,8
1,55

39,2
0,11
33,5
1,40
28,8
2,08
32,1
1,26

5,0

10,0

5,0

NS

NS

NS

0,1

5,0

1,0

10,0

NS

NS

NS

1,0

NS

5,0

5,0

0,1

NS

10,0

0,1

NS

5,0

5,0

P%

F-fiaztato t 2. m iris (26. napos korban) (11)
Vegbel (6)
Torzs (7)
rtil (8)
Labveg (9)

x
±s
x
±s
x
±s
x
±s

38,9
0,51
35,7
0,65
30,2
2,25
34,9
0,68

39,3
0,16
33,2
1,02
31,4
1,03
34,0
0,94

Comparison o f the skin and rectal temperatures o f the suckling piglets k ept in side and Cent
ral crates in different season (the side and central data are drawn together)
identical with Table 3. (1 - 1 1 )

hogy a nyaron sziiletett maiacokat mindket fiaztatoban a negy evszak koziil (30 napos
eletkorra korrigalva a valasztast) a legnagyobb testtomeggel az Fe-fiaztatoban 7,53 kgmal, az F-fiaztatoban 7,54 kg-mal valasztottak el. A napi atlagos testtomeggyarapodas
is ekkor volt a legnagyobb, az Fe-fiaztatoban atlagosan 204 g, az F-fiaztatoban 208 g.
llyenforman megallapithatjuk, hogy a nyari meleg a kocak tejeleset nem befolyasolhatta hatranyosan. Az F-fiaztato ajtomellctti kutricajaban mert teli minimum, 7,5 °C, nem
tekintheto eros stresszornak, minthogy az a malacok elvalasztasa elott napokkal fordult
clo, mint atmeneti hatas. Ezt igazolja az ajto melletti kutricakban atlagosan 25,3 napos
korban elvalasztott malacok 5,87 kg-os testtomege, mig a kozepso vedett kutricakban,
ahol az abszolut minimum 14 °C volt, az atlagosan 27,4 napos korban elvalasztott mala
cok atlagos valasztasi testtomege 5,77 kg volt. Minthogy a szoposmalacok atlagosan
^00 gramm EVC-tapot fogyasztottak (21 napos koruktol a valasztasig) ebbol a mennyisegbol semmik6ppen sem lehet a malacok takarmanyertekesitesere kovetkeztetniink.
Nezziik ezekutdn, hogyan alakult a szoposmalacok egeszsegi allapota 6s mortali^sa a n£gy Evszak folyamdn. A 6. tabldzatb6\ kitunik, hogy a szelso 6s a kozepso kutri-
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6. tdbUzat
Szopdsmalaook teljesftni6iyad»tai

Kutiricdk elhelyeztse (1)
Szflen (kozipert) n (6)
alom (7)
Szuletesi ttg. kg. (x) (8)
Valasztasi kor (nap) (9)
Valasztasi ttg. kg (x) (10)
30 napos korra korrigalt ttg.
kg ( x ) (11)
Napi atl. ttg. gyar^-fe) (12)
Mortalitas (%) (13)

Tei (2)
42 (45)
5 (5 )
1,26 (1,33)
27,5(26,5)
6,72 (5,88)

Fe-fiaztatd (14)
Nyir (4)
Tavasz (3)
40 (39)
45 (45)
5 (5 )
5 (5 )
1,2 0 (1 ,2 1 )
1,36 (1,36)
25,8 (25,3)
28,7 (30,5)
6,67 (6,50)
6,91 (6,99)

0 s z (5)
4 1 (4 1 )
5 (5 )
1,39 (1,40)
35,3 (35,2)
7,42 (7,62)

7,22 (6,48)
1 9 8 (1 7 2 )
9,5 (8,0)

7,1 7 (6 ,9 0 )
198(189)
8,0 (8,0)

7,53 (7,45)
205 (203)
7,5 (10,2)

6,49 (6,69)
17 0 (1 7 9 )
9,7 (9,7)

Szflen (kozepen) n (6)
alom (7)
Szuletesi ttg. kg. (x) (8)
Valasztasi kor (nap) (9)
Valasztasi ttg. kg. (50 (10)
30 napos korra korrigalt ttg.
kg (x) (11)
N^pi atl. ttg. gyar. (g) (12)
Mortalitas (%) ,(13)

5 2 (5 3 )
6 (6 )
1,22(1,28)
25,3 (27,^)
5,87 (5,77)

F-fmztatd (15)
44 (45)
44 (43)
5 (5 )
5 (5 )
1 ,20(1,21)
1,3 6 (1 ,3 6 )
29,2 (29,0)
27,0 (26,0)
6,83 (6,78)
6,83 (6,61)

53 (52)
6 (6 )
1 ,3 9 (1 ,4 0 )
31,5 (32,0)
7,58 (7,90)

6,73.(6,20)
183(164)
9,6 (7,5)

6 ,9 8 (6 ,8 0 )
1 9 4 (1 8 6 )
9,1 (9,3)

7,45 (7,62)
205 (211)
9,1 (11,1)

7 ,2 8 (7 ,5 0 )
197 (204)
9,4 (9,6)

A k e tfia zta td osszesitett adatai (16)
Fe-fiaztato (14) F-fiaztat6 (15)
Sziten (kozepen) (6)
Szuletesi ttg. kg. (x) (8)
Valasztasi kor (nap) (9)
Valasztasi ttg. kg. (x) (10)
30 napos korra korrigalt ttg. kg (x) (11)
Napi atl. ttg. gyar. (g) (12)
Mortalitas (%) (13)

1,3 0 (1 ,3 3 )
29,4 (29,4)
6,93 (6,75)
7 ,1 0 (6 ,8 8 )
191 (184)
8,7 (9,0)

1,25(1,29)
28,2 (28,6)
6,80 (6,77)
7,08 (7,03)
19 5 (1 9 1 )
9,3 (9,4)

Performance data o f the suckUng piglets
accomodation o f the sows (1), winter (2), spring (3), summer (4), autumn (5), at side (central) (6),
litter (7), birth weight (8), age at weaning, days (9), weaning weight (10), weight corrected for 30 days
o f age (11), average daily weight gain (12), rate o f mortality (13), Fe-farrowing house (14), F-farrowing house (15), combined data of the two farrowing houses (16)

cdkban nevelt malacok elhullasa kozott nem volt jelentos kulonbs^g. M6gis meg kell
jegyezniink, hogy a t61en a kfcdrletben r&ztvevo 40 -5 0 malacbol a szglso (ajto melletti)
kutricakban 1-1-gyel tobb hullott el, mint a koz^pso v^dettebben elhelyezettekben.
Ez abszolut szazatekos 6rt6kben kifejezve 1,5-2%-os tobblet mortalitdst jelentett azajto
melletti kutricakbai) tartott malacok terhgre. Nyaron ezzel szemben forditott volt a helyzet, amtfcw a kfev&bS jo levegoju kdz^pso kutricakban mindk^t ist£116ban 2-2,5%-kal
nagyobb volt a mortalitas. Ehhez minden bizonnyal a levego magasabb amm6niakoncentricioja is hozzdjarulhatott, amelyet azonban nem volt modunkban analizdlni.
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Megbeszeles es kovetkeztetesek
A dolgozatban egy, a scrtes elctere kihato klimatikus kornyezetvizsgalat clso, de
teljes reszet ismertetjiik: a klimatikus kornyezet - szoposmalac interakciot. Arrol adunk
tajekoztatast. hogy ugyanazon fiaztatoban van-e es milyen foku clteres a mikroklimak
kozott. es ha van, befolyasolja-c ez a szoposmalac fejlodeset, novekedeset es egeszseget,
es lemerheto-c eltero mikroklmia eseten a hatas a szoposmalacok vegbel- es borhomersckleten. A fiaztatok mikroklimaja a Revista di Suinicoltura-ban (1981) es Barbari, A l
n e i (1982) isniertetctt ertekek korul volt. Newland es mtsaiAi o z (1952) hasonloan a szo
posmalacok testhomersekletc jol alkalmazkodott a leghomerseklethez. Akarcsak Harms
(1959) mi is a kor elorehaladtaval a borhomersekletek csokkeneset eszleltiik, de ez nem
volt egyertelmu, mert csak azonos kiilso leghomersekletnel allott fenn, nem pedig, amikor
idosebb korban magasabb leghomersekleten tortent a borhomerseklet meres. Ilyenkor az
idosebb malacok ertekei a fiatalabbakenal magasabbak voltak.//o/w^-val (1958) egyetertesben a fulon es a vegtagokon volt a legalacsonyabb a homerseklet. Megallapitasaink
Stoev es intsai (1973) eszreveteleivel azonosak, akik nehany mikroklima tenyezo befolyasat az ujszulott malacok vegbel- es borhomersekleten vizsgaltak. Adatainkbol az elmult
10-15 ev irodalmi megallapitasaival tortent egybevet^s utan nehany mondatban az alabbi
kovetkezteteseket vonhatjuk le.
1. A vizsgalt ket kiilonbozo, ISV tipusu fiaztato szoposmalacok tartasara klimatikus
szempontbol megfelelonek bizonyult. Ebbe beletartozik a jo futesi rendszer es nyaron a
megfelelo szelloztetesi eljaras.
2. filobbieket megerositik a fiaztatok vedett es exponalt (eloter es ajtok melletti)
kutricakban vegzett tartos klimatikus meresek.
3. A szojx)smalacok nehany napos es nehany hetes korban (elvalasztas elott) mar
°C-u leghomerseklct kiilonbsegekre feluleti ereik osszehuzodasaval (alacsonyabb homerseklcten), vagy tagulasaval (magasabb homersekleten) jol reagaltak. A leghomersekletre, de pontosabban mondva az osszklfma hatasara, legjobban a periferias reszek (fiilek,
vegtagok) reagaltak. Kiilonosen szembetuno a fiil homersekletenek reakcioja a klimatikus
kornyezetre, amely minden °C leghomerseklct csokkenessel atlagosan 0,2 °C-kal csokkent. Ilyenforman a fiilhomerseklet a legallapot, elsosorban a legliomerseklet kituno indikatoranak bizonyult.
4. A malacok teljesitmenye kozott a vedett es exponalt kutricakban jelentektelen
volt a kulonbseg, amely mindket fiaztato megfelelo kon^trukciojat ^s megfelelo teclmologiajat igazolja. Tcrmeszetesen az epulet, beleertve a padozat, a kutricak stb. jo allapotat
biztosftani kell.
5. A malacok jo egeszsege es stresszmcntes allapota a kiserlet soran orvendetes volt,
de a mortalitasban jelentkezo valasz is jo indikatora a tartasnak. Igy megallapitottuk,
hogy az exponaltabban elhelyezett kutricakban telen 1,5-2%-kal abszolute tobb malae
luillott el, inint a kozepso kutricakban, nyaron viszont a fiaztatok kozepen elhelyezett,
bizonyara magasabb ammoniatartalmu kutricakban, volt valamivel magasabb a mortali6. Osszefoglalva megallapithato, hogy a Komaromi Mez. Komb. Fe- es F-fiaztatoi,
a belso berendez^s epsegere es a technologia pontos betartasara gondot forditanak,
nagyiizemi malactartasra alkalmasak. A terjedelemre tekintettel az irodalom kozlesetol
cHekintiink. Az erdeklodoknek a szerzok keszs^ggel rendelkez^sre allnak.
■A szerkeszto)

Uj UNIREAL kornyezetvedo
termekcsaldd
Az UNIREAL® a Pannonplast Muanyagipari Vallalat legujabb termeke,
amely nemcsak a faanyagot, hanem a femet is helyettesiti.
Az UNIREAL® term6kcsal&d olyan nyugatnemet technologiaval keszul,
amely a mar egyszer felhasznalt muanyag termekeket
kepes ujra hasznositani.
Arni eddig kornyezetunket k&rosjtotta, e termek reven hosszu evekre
eletunk hasznos segrtotarsava valik.

F6bb iellemzdl:
• ellenall a korrozionak
• szabvanyos faipari modszerekkel
• megmunkalhato (furas, fur6szel£s,
csavarozas, szogeles)
• minden agressziv kcizegnek ellenall
• anyagaban szinezett
• nem kivcin altando karbantartast.
Az UNIREAL termekcsalad tagjai
kesz termekk6nt is megv£sarolhatok.

Fontosabb term6keink:
•"stlgek
• onetetok
• viragladak, szemetesladak
• szolokar6k, szolotamok
• meleg&gyak,
komposztcilo l&deik
• keriteselemek, balkonl£dak
• kerti es kozt6ri padok,
asztalok
• bennmaradb 6s
kivehetd zsaluzatok
• fut6n0v6nytart6
• utjelzo karo
A felsoroltakon kivul kuldnbdzd keresztmetszetu es atmer6ju
profilokb6l is forgalmazzuk term6kunket, amelybol egy6ni elkepzeles
szerint is Osszeszerelheto szcimtalan kerti, illetve szabadidos termek.

Allattenyesztesi es Takarmanyozasi Kutato Kozpont
Takarmanyozasi Kutatointezete, G odollo—Herceghalom
(Igazgato: Gundel Jdnos)

A szorbinsav etetes hatdsa a broiler hizlalis eredm6ny6re
Tatdr Sdndor

Summary
Tatdr S.: EFFECT OF FEEDING SORBIN ACID ON PERFORMANCE OF BROILERS
In the introductory part o f the paper the author summarises the opportunities o f prolification
of moulds in the grains and details fungistatics that have been succesfully checked so far.
In the present trial 55 000 broilers, housed in two buildings, were kept on rations supplemented
with sorbin acid. The number o f control birds was 110 000 that were housed in 4 stables. The birds
were o f the same age and ali the six houses were stocked on the same day. Table 1. summarises the
results.
In comparison with the outstanding performance o f the control group the experimental birs
produced only slight surplus.
In vitro studies failed to demonstrate salmonella-static feature o f the sorbin acid.
Author's address: Research Centre for Animal Production, Institute o f Animal Nutrition, G d d olloHerceghalom,

Bevezet6s
Magyarorszagon az allatok szamara kesziilt tapoknak jelentos hanyada mikrobiologiailag kifogdsolhato. fi vente tobb esetben nagytetszamu embercsoportra kiterjedo
szalmonella fertozes kovetkezik be. A mikroszkopikus gombakkal, illetve az altaluk termelt toxinokkal fertozott takarmdny az allatok eg£szseg£ben, takarm£nyert£kesit6seben
6s szaporodasaban jelentos gazdasagi kart okoz.
Problemafelvetes es irodalmi attekintes. A peneszgombak mar a termofoldon a gabonamagvakra 6s a szdlastakarmanyokra keriilnek, de itt csak akkor tudnak elszaporodni,
ha az 61etfelt£telek kedvezoek szamukra. Ilyen helyzet alakulhat ki esos, allandoan nyirkos osz esetgn a csuh&evelek alatt a kukoricacso szemterm£s£n. A mikroszkopikus gombak £letfelt£teleinek egyike a viz, igy a 16gsz£razra szdritott term£nyen dltaldban nem tudnak elszaporodni. A mikroszkopikus gombdk az £letmukod£suk sordn a takarmdny tapUloanyagait sajdt testiik anyagava alakitjdk 6s energia t nyernek belole, valamint az anyagcser£jiik mell£kterm£kekent un. mikotoxinokat termelnek. Min^l nedvesebb a takarmany
mingi hosszabb ideig tudnak szaporodni a gombdk — annal tobb toxin termelodik.
^ tegszdraz takarmdny is a nedves levegon egy h£t alatt n6hiny % vizet k£pes felvenni
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(Assoumani, M. B. es mtsai, 1982). Gyakran megnedvesedik a kelloen leszaritott, de megfeleloen le nem hutott termeny a huvos 6jszakakon a garmada, vagy a silo felszine kozeleben, vagy telen a nem szelloztetett istalloban a magas relativ paratartalom miatt. Bekovetkezhet a „megizzadas” akkor is a term^nyhalom felszindn, ha a meleg nappalt huvos
ejszaka koveti. Kupaine (1985) vizsgalata szerint az Aspergilus es a Penicillium fertozottseg a betakarltastol kezdve allandoan no, a fuzarium fertozottseg pedig csokken.
A peneszgombak elszaporadasanak kedvez, ha a termgnyben sok a torott szem,
sok szemen repedezett a maghdj a kim^letlen szdritastol, vagy sok a porszeru anyag a termenyben. A szaritobol kikeriilo termdnybol a betarolds elott Tumbiga, V. (1987) szerint
ezgrt lenne sziikseges a porszeru, leha anyagot eltdvolitani.
A granulalobol kikeriilo, kelloen le nem hutott es ki nem szaritott takarmany a
zsakban vagy a garmadaban elsosorban a nehezen szellozo reszeken - megpeneszedhet.
Az ilyen granulatum a feluletes szemtelo szamara nem latszik peneszesnek, de j6 megvilagitasban, esetleg kis nagyitassal a kett^tort pelletben mar lathato a gombasodas. A takarmanykeveroben levo por - kiilonosen, ha hosszabb ideig alit - szinte mindig fertozott
es ezt az esetek tobbseg^ben a takarmanyba vissza szoktak keverni. A granulalo hutokeveroje rendszerint a keveroiizem poros levegoje, ezdrt a takarmany gyakran visszafertozodhet, pedig maga a jol vegrehajtott granulalas hohatasa a peneszed6st nagy mertSkben megakadalyozza. A keveroiizemek tdroloi es szallito jaratai is fertozo .forrasai lehetnek a peneszesed&nek (Tumbiga, V. 1987).
Az etetok valyujanak sarkaiban mindig talalunk nedves, letapadt takarmany t, ami
rovid ido alatt megpeneszesedik. Ha ezeket nem tavolitjuk el, az allatok megeszik, miutan
felvaltak a valyu falarol. Az alomba kiszorodott takarmany is a nedvesebb viszonyok
miatt rovidesen megpeneszedhet.
A peneszgombak altal termelt toxinok jo rgsze a magas ho hatasara sem bomlik le,
igy a szaritas es a pelletalas utan is megmaradnak karositoknak. A peneszgombak es a
szalmonella bakteriumok a gyomor fertotlenito hatasdn is dtjuthatnak 6s a b&ben elszaporodhatnak (Romoser, G. L. es mtsai, 1979; Chen, T. C. es mtsai, 1979).
4 fonosabb mikotoxinok:

Afiatoxin:
van: B1, B2
uv sugar hatasdra k^kesen (blue) fluoreszkal
G1, G2
zoldesen (green) fluoreszkal
Fusorium toxinok:
van: T2 (diacetoxyscirpenol)
F2 (zearelon)
Tricothecenes
Stachybotryotoxin
Stachybotry alternans termeli, foleg alomszalman
Ochratoxin
nghany aspergilus 6s penicillium faj termeli
Sterigmato-cystin
Az Aspergillus versicolor toxinja
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Rubratoxin
a Penicillium rubrum toxinja
Gtrinin
a Penicillium citrinin termeke
A mikotoxinok fdbb hatasai Tumbiga, V. (1987) szerint:
- Seriitest okoz a majsejten, a ves^ben 6s mas £letfontossagu szervben.
- Csokkenti az allat ellenaUokgpesseget, gatolja az immunrendszert.
- Erodalja az em£szt6csovet.
- Kivalthatja az elvetelest, az embrio felszivodasat, vagy a magzat torzulasat.
- A z etvagy csokkends^t, noveked6sben visszamaradast, a takarmanyertekesit£s
romlasat, az allat elhullasat okozhatja.
- Vitaminokat tonkreteszi.
- Az alfatoxin a rak kivaltoja lehet.
Szalmonelldval az allati eredetu takarmanyok (halliszt, husliszt, vfrliszt stb.) k6t
modon lehetnek fertozottek. Vagy mar maga az alapanyag fertozott es a feldolgozas
folyamata alatt nem pusztultak el a szalmonellak, vagy az allati liszt fertozodott az alapanyagtol vagy a berendezestol.
Egy vizsgilat szerint (16) az Egyesult Allamokban a hallisztek 5%-a, a huslisztnek
pedig 20%-a fertozott szalmonellaval. A fo gondot az Esserichia Coli es a szalmonella
(S. pullorum es a S. gallinearum) okozza. Takarmanyozasi eredetu a S. typhimurium 6&a
S. hader. A takarmanykevero poraban 6 honapig is 6\ a szalmonella, ezert a pelletdlohoz
szurt levegot javasolnak. Cunningham, F. E. (1982) szerint az USA-ban a vagott, friss
broiler 2,5%-tol 34,8%-ig volt fertozott szalmonellaval. Bar a fozes-siites a szalmonelldt
tonkreteszi, azonban elofordulhat fertozes az alacsony hohatas miatt, vagy a konyhai
elokeszit6s soran a tobbi elelmiszer fertozodhet tole.
A hus es huskeszitmenyek, a tojas, a hal, a tej es a tejes k£szitmenyek kedvezo t£ptalajai a szalmonellaknak. Ezek az elelmiszerek a vagohidon az dllat belcsovebol kijuto
urtilekkel szenyezett csomagoloanyaggal vagy az emberbol uriilo szalmonellakkal fertozodhetnek.
Vedekezes
A takarmanyokban a mar kialakult toxinok egy r^sze igen stabil, magas ho vagy
nem toxikus tom&iysegu vegyi anyagok hatasara sem bomlanak le. A legcelszerubb az
volna, de a legnehezebb vgghezvinni azt, hogy a pen6szgombak a tablan ne Iceriiljenek a
takarmanyra 6s ne kezdjenek el szaporodni a nyirkos, esos, hosszura nyulo betakaritds
alatt.
A nov^nyfejlodesi, majd raktarozasi szakaszok utan a harmadik pen&zkialakulasi
lehetos^ge a gombaknak a takarmanykevergkkS tort&io feldolgozasatol a megetetesig
tarto ido 6s folyamat. A dardlassal megno a takarmdny feliilete, sejtek s6riilnek meg, a
tapba fertozott vagy kituno taptalajt ado anyagot keveriink, gombakkal fertozodhet,
az istallo vagy a raktdr nyirkos levegoj^tol nedvesedhet.
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Tartosito anyagok
anyagok

elonyeik

hatranyaik

1. savak
- propionsav
- ecetsav
- hangyasav
- benzonsav
- szorbinsav

-

-

rendelkezesre ali
permetezhetok
mikrobaellenesek
peneszellenesek
jol bekeverhetok

- citromsav
- adipinsav
- fumarsav
2
-

.sd k
na trium diacetat
kalcium propionat
natrium propionat
natrium benzoat
natrium szorbat
kalcium szorbat
NaCl
ammonium propionat

3.form alin

4. szerves festik ek
- gencian ibolya1

korrodalnak
idovel bomlekonyak
E vitamint karositjak
feherjet kicsapjak
szaraz kozegben kevesbe
hatekony

- rezisztencia alakulhat ki

- olcsok
- tapanyagot nem
karosftanak
- jol bekverhetok

- olcso
mikroba ellenes

- mikroba ellenes

- reszben gombaellenes
- konnyen bomlik
- kismertekben bakt. ellenes

- mergezo
- feherjet kicsapja
- enzimeket tonkreteszi

mergezo

5. enzim antioxidans
6. karbamid
7. ammonia
8. difolatan2
9. COa
lO.SOa
11. fokhagyma3
12. flzikai hatas
- magas ho
- alacsony ho
- gamma sugarak
- szaritas

l.A gencian ibolyat az USA-ban enged^lyezt^k baromfi takarminyokba, de
viszonylag draga.
2.Smith, S. I. es Boling, J. A. (1984) kis£rlet£ben baranyok takarmanyaba difo
latan fungicidet keverve az em&zthetos6g javult.
3.Prasad, G. es Boling, J. A. (1981) vizsgdlata szerint 3%-os fokhagyma kivonat a
baromfitakarmanyokban megakaddlyozza a Candida albicans; Asp. fumigatus ^s az Asp.
parasiticus elszaporodasat.
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A szalmonellak elleni vedekez^s a ferto^od&i lehetosegek pontjainal tortimhet:
- szalmonella mentes takarmanyt etetiink, igy nincs ami elszaporodjon a belcsoben
- szalmonellak elszaporodasat a belcsoben gatoljuk valamilyen preservativ anyagnak a takarmanyba keveresevel (Smyser, C. F. es Snoeyenbos, G. H., 1979; Assoumi,
M.B. 1982; Goihl, J. 1984)
- a vagohidon megakadalyozzuk, hogy a levagott allat husa belsarral fertozodhessen
- a belezett allat lepermetezgse, lemosasa, vagy bemartasa K-szorbat oldatba (Curiningham, F. E. 1982).
Igen sokfele takarmanytartositot gyartanak szerte a vilagban, a legtobbjiik Capropionat, vagy 50% propionsav hatoanyagu kever^k vagy szorbinsav szarmazek. A kulonfele takarmanytartositokkal nagyszamu kiserletet vegeztek, a kisSrletek eredmenyei
valtozoak voltak a kiilonfele szerzok szerint. A peneszekre es a bakteriumokra sorrendben
a leghatekonyabbnak a szorbinsav-propionsav-Ca-propionat bizonyult (Di Fate, V. G.
es mtsai, 1979; R oy, R. 1982). A Penicillium lanosum novekedeset es a citrinin mikotoxin termeleset a vizsgalt 5 takarmanytartosito koziil Smith, P. A. es mtasi, (1980)
szerint csak a szorbinsav akadalyozta meg. Dilworth, B. L. es mtsai (1979) kis^rleteben
csak a szorbinsav etetese javitotta a broilerek sulygyarapodasat, foleg ha nedvesebb ta
karmanyt etettek es/vagy regi almon tartottak oket. Arafa, A. S. es mtsai (1979) szerint
a szorbinsav, a szorbat es az adipinsav hatarozottan csokkentette a gombakat az alomban, kiilonosen ha az magasabb viztartalmu volt. Az F2 detoxikalasara alkalmas modszert dolgozott ki Tamas K. es munkatarsai 18).
A tartositas ellenorzese. A tartositas sikeressegenek in vitro ellenorzese Assoumi,
M. B. (1982) szerint a kovetkezo probtemakat vetheti fel:
- a petricseszeben a taptalaj mas, mint a tap
- a tap leggyakrabban nem folyekony, a porszeru tartosito nem oldodik benne,
- a pH csokkenes^re a gombak 6rzekenyek, a tap pH-ja inkabb 7 alatt van
- a tenyeszet taptalajanak vizaktivitasa 1 koriili, mig a takarmanye rendszerint
0,70-0,75 kozotti
- a penesztelepek szamlalasanal jobb a C02 termeles m6r6se a gatlas hat£soss£ganak ellenorzesere.
Saj£t vizsgalat
Anyag es modszer. Takarmanytartositok6nt a Monsanto (USA) c6g altal rendelkez^sre bocsatott „Aflaban” nevu preservativ anyagat haszndltuk,. amely szorbinsav
hatoanyagu. A szorbinsavat kiterjedten hasznalja az dlelmiszer-, gyogyszer- es a kozmetikai ipar. A szorbinsavat egy cukorszeru anyagnak — a szorbitnak — az oxidaciojaval
^litjdk elo. A ceg kozlese szerint az „Aflaban” nem korrodalja a kevero 6s az eteto
berendez^seket, fungi- 6s bakteriostatikus hatasu. Megakadalyozza a gombak 6s a bak^riumok elszaporodasat az allatok takarmanyaban 6s a b&csovdben, pelletdlva m6g a
^egellendll6bb szalmonelldk ellen is hatdsos. Rendkiviil kis mennyisegben kell bekeverni
a t^pokba, ajanlott mennyis^ge 400 g/t=0,04%.
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TATAR: Szorbinsav etetes a broilerhizlalasban

1. tabldzat
A szorbinsav etetes hatasa a broiler hizlalas eredmenyere
betelepftett
db (3)

Szorbin
sav (1)
Kontroll
(2)

crtekesitett
db (4)

elhullott
db (5)

elliullott
% (6)

ert.
suly
kg (7)

ert.
atl.
suly, kg
(8)

atl.
nev.
i do. nap
(9)

tak. felhaszn.
kg/kg
Ft/kg
(10)

(11)

55 000

54 1 15

885

1,64

80 982

1,49

47,8

2,060

14.02«

110 000

108 604

1 396

1,27

' 162 852

1,50

48,4

2,083

14,16

a: Aflabanm l egyiitt (12)
Effect o f sorbin acid on the perfonnance o f broilers
sorbin acid (1), control (2), number of birds stockcd (3), niimbor of birds sold (4), num bcr of birds
lost (5), rate of m ortality (6), weight o f the birds sold (7), averagc slaughter weight (8), average duration of fattening, days (9), FCR (10), production eost o f l kg live weight, I't/kg (11), together witli
Aflaban (12)

Etetesi kiserlet. Az iizemi takarmanyozasi kiserletet az n-i TSz broiler nevelo
telepen vegeztuk. A TSz broiler nevelesi eredmenye az orszagban a legjobbak koze tartozik. A kiserlethez az „Aflaban”-t a KBP 5101-es komplett premixbe kevertiik, amely
Monesin kokcidiosztatikumot tartalmazott. A takarmanykevereshez felhasznalt szemestermdnyek a TSz sajat termenyei voltak es a keveres a TSz sajat keverojeben tortent.
A TSz kivalo broiler hizlalasi eredmenyci talan ezzel is magyarazhatok.
' A kiserleti esoport ket epiiletben volt elhelyezve, osszesen 55 ezer db Tetra 726
broiler. Ezek a teljes nevelotap etetesi idoszak alatt ,,Aflaban” (szorbinsav) tartalmu
tapot fogyasztottak. Kontrolkent a 4 Qpuletben levo 110 ezer db broiler szolgalt. A bctelepites mind a 6 epiiletbe egyszerre tortent. A kiserleti anyag kivetclevel minden cgyeb
koriilm&iy azonos volt a ket csoportnal.
A kiserlet eredmenye. Az 1. tabldzatboi megallapithato, liogy a szorbinsav („Aflaban”) tartalmu tapot fogyaszto kiserleti broiler esoport erednienyei esak kismerteku javulist mutatnak a kontroll esoport eredmenyeihez viszonyitva. Az 1 kg broiler eloallitasahoz felhasznalt tap a szorbinsav kiegeszites hatasakent a kiserleti csoportnal 0,023
kg-mal, a takarmanyozasi koltseg pedig 0,14 Ft-tal (=0,28%) csokkent. A Tsz a kimagas16 broilernevetesi eredmenyeit eddig is esak jo minosegu, penesz- es toxinmcntes takarmanyokkal erhette el es ezen a peneszedest gatlo takarmanykiegeszitovel mar alig lehetett javitani.
A szorbinsav igen kis koncentracioja miatt ez a kismerteku ercdmenyjavulas is az
Aflaban ert^kenek tobbletkoltseg^t 126%-osan megterftette egy borilernevelesi ciklus
alatt. Ez egy 6vre szamftva 2,5-szeres Aflaban tobbletkoltseg megteriilest jelent. Az allaitenyeszt&ben a 20—30%-os nyeres^gratanak mar oriilni szoktunk.
A szorbinsav szalmonella gatlo hatdsat in vitro vizsgaltuk petri cseszebcn agaragar taptalajon. A szorbinsav nem allittta le a Bakterium typhimurium telepek novekeddset es alig csokkentette azok szamat.
Tovabbi vizsgalatokaf ig&ryel az, hogy Monemsin kokcidioszt-tikumnak, mint
ionofor antibiotikumnak van-e fungisztatikus hatasa, van-e kolcsonhatasa a szorbinsav-
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val? Sertesnevelesben, ahol nem hasznalunk ilyen kokcidiosztatikumot, milyen hatasa
van a szorbinsavnak? Rosszabb broilernevelesi viszonyok kozott milyen hatasa van az
Aflabanak? Az in vitro szalmonella gatlas vizsgalatat mas taptalajokban 6s mas szalmonella fajokkal is celszerunek tartjuk folytatni
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Szemlc

Tdrokorszag allattenyesztese, tej-, hus- 6s baromfiipara
Az orszag gazdasagi merlegeben jelentos szerepe van az elclmiszergazdasagnak, amely lenyegeben fedezi a hazai sziiksegleteket s a teljes export mintegy 30%-at adja. A feldolgozott elelmiszeripari
termekek aranya azonban viszonylag csekely, ugyanis a kivitel donto tobbseget a friss gyiimolcsok es
zoldsegfelek kepezik.
Az allatallomany teljes letszama - beleertve a nem hus- es tejtermelesre, hanem foleg mezogazdasagi munkara, szallitasra tartott Io-, oszver-, szamar-es teveallomanyt is - megkozetfti a 100 milliot. Ennek tulnyomo tobbsege juh. A legelterjedtebb juhfajtak a harmas hasznositasu Akkaraman,
a Morkaraman, Daglic es Kivircik. A legjobban tejelo juhfajta az Awassi, ennek evi tejhozama eleri
a 200 litert.
Az ismertebb szarvasmarhafajtak a szlirke fajta (Grey race) a helyi fekete (Local black), a kcletanatoliai barna (Eastern-Anatolian brown), a holstein, a Jersey es a Montafon. A szarvasmarhaallomany mintegy 25%-at teszi ki a keresztezett allomany. A tejtermelesben egyebkent mar hosszu evck
ota kituzott, s csak nagyon lassan realizalodo cel a tejelo allatok szamanak novelese hclyett a nagyobb
tejhozamu fajtak termelesbe allftasa. A hclyi fajtak evi tejtermelese alig haladja meg a 1000 litert, a
holsteine viszont 4000 1 koriil van.
A kecskeallomany tulnyomo tobbseget a tejeert a husaert tartott kozonseges kccske (giircii)
kepezi, lenyegesen kisebb hanyadot kepvisel a gyapjaert (mohair) tartott angorakecske. A bivalyok
letszama fokozatosan csokkeno tendenciat mutat.
Az allomany nagyobb resze a parasltgazdasagok keretebe tartozjk, de a szarazabb pusztai il
letve magas hegysegi legelokon a felnomad pasztorkodas is elterjedt. Kelet-Anatolia s az Ormeny
magasfold havasi legeloin szarvasmarhat, a koparabb teriileteken juhot es kecsket legcltctnck a fel
nomad kurd pasztorok. A torokorszagi szarvasmarha-tenyesztes egyebkent a Pontuszi hcgyvidek s az
Ormeny magasfold csapadekosabb teriileteire osszpontosul. A juh- es kecskenyajak viszont szinte az
orszag egesz teriileten megtalalhatok.
A baromfiallomany az elmult evtizedben igen eros novekedest mutatott. Ez mind a nagyuzcmi,
mind a kisiizemi termelesre egyarant jellemzo. A baromfinevclo telepek kapacitasa tobbnyire 5 - 3 0
ezer db broiler/rotacios periodus, de novekszik, a rotaciokent tobb, mint 50 ezer csirket produkalo
baromfitelepek szama is.
A tejipar dontoen tehentejet s kis mennyisegben juhtejet dolgoz fel. A torokorszagi tcjfeldolgozo uzemek tobbsege igen kis kapacitasu, lgy pl. 1987-ben csaknem 2500 iizemben illetve vallalkozasban folyt tejfeldolgozo tevekenyseg.
A vagohidak szama meghaladja a 800-at, ezek kozott vannak nagytcljcsftmenyu, korszeru tcchnologiat alkalmazok is. Kiemelendo, hogy a torokorszagi husipar fejlodeset igen jelentos mertekbcn
segitette az allami allattenyesztesi fejlesztesi program (pl. kedvezo feltetelekkel hitelnyujtas az allattartoknak, szaktanacsadas, allatgyogyaszati ellatas biztosftasa), valamint a kiilfoldi toket felhasznalo
i pari beruhazasok.
A GAP - angol elnevezessel Southeastern Anatolia Project, roviditve SAP - azaz a Delkelct
Anatolia Terv, Torokorszag legnagyobb regionalis fejlesztesi programja (7). A 2000-ig szolo, komplex
fejlesztesi program az orszag delkeleti reszenek 6 tartomanya (Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep,
Mardin, Siirt es Sanliurfa) fejleszteset celozza. E 6 tartomany egyebkent az orszag terliletenek 9,5%-at
foglalja magaba, s ezen a teriileten el az orszag lakossaganak mintegy 8,5%-a. A fejlesztes alapjan
egyebkent - a Tigris es Eufratdsz folyokra tervezve - az ontozott tcriilct jelentos mervu novelese s az
epiilo, nagyteljesitmenyu vizieromuvek energiaja kepezi.
Elkepzelheto, hogy e tersegben az allattenyesztes, takarmanyozas, tej-, hus-, hal- es baromfiipar
fejleszteseben Magyarorszagnak illetve magyarorszagi villalatoknak, gazdasagoknak is lehetne szerepe.
Szabd S. Andrds

Agrartudomanyi Egyetem Keszthely, Allattenyesztesi Kar
Kisallattenyesztesi Tanszek, Kaposvar
(Tanszekvezeto: dr. Ballay A ttila)

Az anyanyulak szort£p£si viselkedesenek kapcsolata
a nevelok^pesseggel
Szendrd Z so lt-K u sto s Kdroly
Summary
Szendrd Z s.-K u sto s K .; CONNECTION BETWEEN HAIR PLUCKING AND NURSING CAPACITY OF DOES
In two New-Zealand White and in one Californian rabbit strains the author examined the quantity o f hair in the next boxes o f closed and winter-time heated rabbit houses. The examinations lasted
for one year. The amoilnt o f hair plucked by the doe was scored from 0 to 5. Californian does plucked
less hair (2.89) than the New-Zealand White ones (3.51 and 3.52 resp.). As for the season o f the year
the most and the least hair was found in the period o f april to july (3.57; 3.69; 3.77; 3.57) and in
august and september (3.19; 3.15), respectively. No connection was found between the quantity o f
the hair and litter size at birth and at 21 days o f age and weight gain till 21 days o f age. However,
the rate o f mortality was less in nests that were covered better by hair. Death toll o f baby rabbits
in the range o f 0 - 5 scoers was as follows: 29.9; 36.6; 23.6; 19.1; 19.7 and 17.5.
Fig. 1. Monthly amount o f hair found in the nest boxes (averaged results o f the 3 lines tested)
Fig. 2. Proportion o f baby rabbits reared up to 21 days o f age in relation to the hair quantity in the
nest box (averaged results o f the 3 lines tested).
Author*s address: Animal Breeding Faculty o f the Keszthely University o f Agricultural Sciences,
Kaposvar

Bevezet6s
A hazinyul ose 61et6nek jelentos r6sz6t foldbe vajt iiregben tolti. Nappal ebben pihen
6s itt k&zlti el az iiregi anyanyul fiokdi szdmdra a feszket. A hazinyul szintSn sot£t,vedett helyre fial, kicsinyeit a ketrec sarkaban maga 6pitett feszekben, elletoladdban, vagy
elletotalcdban hozza vildgra. A hazinyulnal az elletoldda helyettesiti az iireget. Az anya
nyul feszek6pit6si viselked&e - az elletoldddban az alomanyag elrendez&e, a testSrol
tepett szorrel tort^no b&etese, az ujsziilott nyulak betakarasa - ma is fontos mozzanata
az eredm^nyes szaporitdsnak 6s nevetesnek. A szoposnyulak 61etbenmaradasa rgszben a
feszek minos^ggtol fiigg (Delaveau, 1979; Dsmohisy, 1984).Tobben leirtdk az anyanyul
feszekk£szit£si magatartdsdnak mozzanatait ( Vastrade, 1984). Jobb nevetesi eredm&iyek
el£r6se 6rdek6ben kis^rleteket vSgeztek az elletoldddba helyezett kiilonfdle anyagokkal
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1. tablazat
Az almok megoszlasa az elletoladaban levo szor
mennyisege alapjin
Szormennyiseg (osztaly) (4)
Allomany (1)

Uj-zelandi feher
(2)
Kaliforniai (3)
Uj-zelandi feher
(2)

Atlagos
szormcnynyiseg
(5)

0

1

2

3

4

5

2,8
9,0

1,3
2,8

14,0
27,8

31,5
23,6

23,8
24,3

26,6
12,5

3,52
2,89

3,3

-

15,1

28,8

28,3

24,5

3,51

Distributiori o f the litters on basis o f quantity o fh a ir in the
nestboxes
population (1), New-Zealand White (2), Californiai (3), hair quantity
classes (4), average amount of hair (5)
*

(Verga et ai, 1983), illetve futheto elletoladaval (Partridge et al., 1983). Minden probalkozas ellenere a feszekkeszites tovabbra is az anyanyulak elsodleges felada*ta.
Kiserletiinkben a feszekkeszftesnek egy lenyeges elemet, az elletoladaban levo szor
mennyis^get vizsgaltuk. Osszehasonlitottuk a fajtakat, illetve a vonalakat, figyelemmel kisertiik az evszaki valtozast, valamint kapcsolatot kerestiink az anya altal kitepett szor
mennyisege es nehany termelesi tulajdonsag kozott.

Sajat vizsgdlatok
Anyag es mddszer. A vizsgalatot ket uj-zelandi feher es egy kaliforniai allomanyon
v^geztiik. Az anyanyulak zart, telen 15-17 °C-ra futott istalloban, ponthegesztett drothalobol k^szult ketrecekben voltak elhelyezve. A 370 mm hosszu, 230 mm szeles, 320
mm magas es 140 mm buvonyflasu muanyag (pozdorja feneklemezu) elletoladat 2 -3 nappal a fialas elott kiviilrol akasztottuk az anya ketrecere. Az elletoladaba puhafa-forgacs
alomanyagot helyeztiink. Az elletoladaban levo szor mennyiseget minden fialas utan
0-tol 5-ig pontoztuk.
0 =ha az elletoladaban egyaltalan nem volt szor,
1 = az elletoladaban alig volt szor,
2 = a forgdcs kozott el£g szor volt, de a kisnyulak egyaltalan nem voltak betakarva,
3 =a szoposnyulak kisse takarva voltak,
4 =a feszek be volt takarva, de nehany nyul kilatszott,
5 =a feszek vastagon be volt takarva szorrel.
A ket uj-z^landi feh^r vonalban 684 es 603, a kaliforniai allomanyban 144 fialas alkalmaval osztalyoztuk az elletoladaban levo szor mennyiseget es egyidejuleg feljegyeztuk a sziiletesi es a 21 napos kori alomletszamot, a 0-21 nap kozotti elhullast es a 21 na
pos korig elert alomtomeg-gyarapodist.
Kiserleti eredmenyek. A vizsgalt idoszak alatt a k6t uj-z^landi feh^r vonal anyanyulaihoz kepest (3,52 es 3,51) a kaliforniai anyak szignifikansan (P<0,01) kevesebb szort tep-
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2. abra. A sziiletestol 21 napos korig felnevelt
szoposnyulak aranya az elletoladaban talalt
szor mennyisegetol fiiggoen (a harom vonal
osszesitctt eredmenye)

tek (2,89). Az 1. tablazatban bemutatott adatok szerint a keves ( 0 - 1 - 2 osztalyu) szort
tepo anyak aranya az uj-zelandi feher allomanyokban 20% alatt maradt, mig a kaliforniai
fajtaban megkozelitette a 40%-ot. A jo feszket keszito (4-es es 5-os osztalyzatu) anyak
aranya forditottan alakult: az uj-zelandi fehernel 50% feletti, a kalifomiaiban 36,8%-os
erteket kaptunk.
Az elletoladaban talalt szor mennyisege az ev folyaman valtozott (1. abra). A legtobb (3,5 feletti) szort aprilis 6s julius kozott, a legkevesebbet (3,19 es 3,15) augusztusban 6s szeptemberben jegyeztiik fel. Az elletoladaban levo szor mennyisege es a termelesi
tulajdonsagok kozotti kapcsolat vizsgalata (2. tablazat) alapjan megallapithatjuk, hogy a
szilleteskori alomletszam fiiggetlen volt az anya szortdp&etol. A 21 napos kori alomletszam es az alomtomeg-gyarapodas eset^ben az egyes csoportok kozott szigniflkans kiilonbseget kaptunk, de ezen elt£r£sek hatter^ben a szoposkori elhullas (a nevelokgpesseg)
huzodik meg. Az egyes szorosztalyok eset£n elert nevel^si eredmenyek (2. abra) egygrtelmuen mutatjak, hogy a jobban takart feszkekbol kevesebb szoposnyul hullott el. A csoportok felnevel^si eredmenye kozotti kulonbs^g a legtobb esetben szigniflkans volt.
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2. tdbldzat
Az eQet&ad&ban levS szdi mennyislge es a termelesi tulajdonsagok kapcsolata
Az elletoladaban levo szor mennyisege (osztalyzat) (10)

Tulajdonsagok (1)
Uj-zilandi fe h ir 1 (2)
Almok szama (3)
Szuleteskori alom
letszam (4)
21 napos kori
alomletszam (5)
Alomtomeggyarapodas, g (0 -2 1
n a p )(6)
Felnvelesi arany
%(7)
Kalifom iai (8)
Almok szama (3)
Szuleteskori alom
letszam (4)
21 napos kori
alomletszam (5)
Alomtomeggyarapodas, g (6)
Felnevelesi arany,
% (0-21n ap ) (7)
Uj-z&ahdi feh fr 2 (2)
Almok szama (3)
Szuleteskori alom
letszam (4)
21 napos kori alom
letszam (5)
Alomtomeggyarapodas, g (6)
Felnvelesi arany,
%(7)
A hdrom dllomany
egyiitt (9)
Almok szama (3)
Szuleteskori alom
letszam (4)
21 napos kori alom
letszam (5)
Alomtomeggyarapodas, g (6)
Felnevelesi arany,
%(7)

0

1

2

3

4

5

19

9

96

215

163

182

8,42 ±2,59

6,22 ±2,11

8,36 ±2,45

8,11 ±2,47

8,18 ±2,53

7,96 ±2,60

6,21 ±2,10

3,78 ±2,22

6,52 ±2,24

6,47 ±2,23

6,30 ±2,35

6,48 ±2,30

1774 ±458

1069 ±517

1854 ±539

1782 ±531

1724 ±565

1815 ±523

75,6

60,3

78,9

81,2

79,1

82,8

13

4

40

34

35

18

8,85 ±2,19

6,50 >2,08

8,35 ±2,55

8,24 ±2,28

8,54 ±2,95

7,61 ±2,55

5,46 ±1,81

3,75 ±1,26

5,82 ±2,06

6,47 ±1,56

6,00 ±2,14

5,83 +2,07

1669 ±523

1147 ±466

1546 ±503

1705 ±379

1561 ±589

1620 ±531

62,8

65,1

73,4

80,6

74,7

79,0

91

173

170

147

20
8,45 ±2,58

8 4 1 ±2,54 , , 8,04 ±2,63 , 7,81 ±2,29

8,29 ±2,75

5,75 ±2,57

6,03 ±2,51

6,30 ±2,09

6,31 ±2,10

6,59 ±1,99

1567 ±571

1707 ±614

1779 ±540

1826 ±559

1921 ±543

69,5

75,2

80,6

82,5

82,7

422

368

347

52

13

227

8,54b

6,30a

tf,26D

’ <*,09a>b

8,04a>b

8,08a>b

5,85b

4,27a

6,20b >c

6,40b>c

6,27b>c

6,49c

1671b

113 l a

1741b >c

1774 b,c

1756b >c

1850c

70,l a

63,4*

76,4b

80,9c »d

80,3C

82,5d

Megjegyzes: Az eltero betuvel jelolt csoportok kozotti elteres P < 0,05 szinten szignifikiins
Connection between productiori characteristics and amount o f hair in the nest
characteristics (1), New-Zealand White (2), number o f the litters (3), litter size at birth (4), litter size
at 21 days of age (5), weight gain o f the litter from birth to 21 days o f age (6), proportion o f survivors
(7), Califomian (8), joint data o f the 3 populations (9), difference between groups denoted by diffe
rent letters is significant at P < 0.05 level (10)

Kovetkeztetesek
Az uj-zelandi feher es a kaliforniai anyak szortepese kozotti kiilonbseg azt mutatja,
hogy a fajtak szorzetenek kiilonbozosege (az uj-zelandi feher dusabb szorzetu mint a kali
forniai) az anynul feszekkesziteseben is megnyilvanul.
Eredmenyeink nem igazoltak azt a korabban feltetelezett osszefiiggest, hogy az anyanyulak telen tobb szort tepnek mint mas evszakban. Az elletoladaban levo szor mennyisegenek havonkenti alakulasa a fedeztethetoseg evszaki valtozasahoz (Csonkane es Szendro, 1984) hasonlo lefutasu, vagyis a tepett szor mennyisege es a vedlesj allapot valoszinuleg osszefuggenek egymassal. Feltetelezheto, hogy hidegben az anyanyulak - bar igyekeznek jo feszket kesziteni, de - csak annyi szort tepnek testiikrol, hogy emiatt ne fazzanak
tulsagosan.
Az elletoladaban levo szor mennyisege es a szoposnyulak elhullasa kozott hatarozott
kapcsolat van. Amig a 0 es 1-es szor osztalyu csoportbol 30% vagy ennel is tobb szoposnyul hullott el, addig a 3, 4 es 5-os szor osztalyu csoportbol kevesebb mint 20%. A tobb
szort tepo anyanyulak jobb nevelokepessegenek kozvetett elonye, hogy no a 21 napos
korig felnevelt nyulak szama es lgy az alomtomeggarapodas is.
Eredmenyeink felhivjak a figyelmet arra, hogy rosszul takart feszek eseten az
anyanyulat kezzel meg kell tepni, vagy a feszek megfelelo homersekletenek fenntartasahoz az elletoladaba valamilyen szorpotlo anyagot kell tenni.
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Tstdlloepitkezes, klima es berendezesek
A baromfitenyesztes jelenlegi gyakorlatat erinto kritikak szerint a ketreces tyuktartas az allat igenyeinek nem felel meg. firvkent felhozzak, hogy a ketrecben a porfiirdozes rudakon torteno iiles, a repiilo mozdulatok, a tojasrakas alatti viselkedes nem az
allat termeszetenek megfelelo modon tortenik. A koriilm&iyek javitdsa celjabol Angliaban
ket uj ketrectipust fejlesztettek ki. Az egyik tipus (Get-away) olyan, amelybe 16-20 tojotyukot lehet tartani, ulorudak es tojofeszek van £s a porfurdoz6sre alkalmas ladat is be
lehet helyezni. A masik tipus (reserve-cage) olyan, ahol valamennyi tojotyuk egyszerre
tud enni. Igy az etetoter hosszat megnovelt^k, a m^lysdget viszont csokkentettek. Mivel
a tojas rovidebb uton gurul le a szallitoszalagra, mint az eddig hasznalatos ketrecekndl,
ezert a karos tojasevesi viselkedes elmarad, es kevesebb a b^lsarral szennyezett tojas
Egy osszehasonlito vizsgalat eredmenyerol a kovetkezo osszeallitas tajekoztat:
Normal
ketrec

Get-away
ketrec

Reserve-cage
ketrec

4
450
73,0
113

16
406
68,5
114

4
450
75,9
117

155

166

154

*

Allatletszam/ketrec
Alapteriilet/allat/cm2
Tojastermelesi intenzites,%
Takarmanyfelhasznalas/nap/allat, g
Egy tojas termelesere felhasznalt
takarmany, g

A vizsgalatok szerint a „Get-away” ketrecben a tojastermestesi vesztesegek miatt kaptak rosszabb eredmenyeket, mint amilyen a normal ketrecben volt. Bar az egyes ketrectipusok kozott az eredmenyek kiilonbs^gei csekelyek, megis azt a ketrec tipust minositettek
jobbnak (Reserve-Cage), amelybe a tojotyukok egyszerre tudtak enni. Azt is megallapitottak, hogy az aUatletszam noveked^sevel a repedt ^s piszkos tojasok szama tobb lett,
ezert azt ajanljak, hogy ot allatnal tobbet ne tartsanak egy ketrecben es 450 cm2 /allat
ferohely nagysagot ne csokkentsek.
Ujabban arrol is tobben szdmolnak be, hogy sok a torott tojas a ketreces tartasban.
Ennek oka legtobbszor abbol ered, hogy a ketrecpadozat nem megfelelo. Tobben ajanljak,
hogy a drotpadozatot PVC-vel vonjak be, ekkor csokken a tojasok szama. A masik ok a
padozat lejtesenek nagysaga. A 10-14 fok lejt^su padoztokon 28% torott tojas is lehetseges, mig a 3 -4 fok lejtesen a torott tojds csak 3 -4 .
B1BL:: Ttitter, R .- A . K refeld -A . AUmendinger (1988): Stallban, Klima, Einrichtungen. Deutsche
Gefr., Schweine, Stuttgart, 3 8 .1 0 8 7 -1 0 9 4

Allattenyesztesi es Takarmanyozasi Kutatokdzpont
Takarmanyozasi Kutatointezete, Godollo-Herceghalom
(Igazgato: Gundel Jdnos)

Metodikai ajanlas
baromfi em6szt6si kiserletek elv6gz6s6hez
Gippert T ibor-F ekete Sandor-H ulldr Istvdn

Summary
Gippert T .-F ek ete S .-H u M r /.: METHODICAL RECOMMENDATION FOR POULTRY DIGESTIBILITY EXPERIMENTS...
Based on the method used in the countries o f European Common Markets the authors have
elaborated a methodical recommendation for determination o f the apparent metabolizable energy o f
feeds and digestibility coefficients o f nutrients in poultry.
For determination o f the apparent metabolizable energy (AMEn) o f poultry feeds corrected
for 0 N-retention the authors suggest to use minimally 4 cocks, a 5-day experimental period, ad
libitum feeding, full collection o f faeces and the method o f joint utilization. For separation o f the
urinary and faecal N a chemical method is suggested.
On basis o f the examinations recommendation is being elaborated for calculation o f ME content
of feeds by standardised mathematical model.
Authors' address: Animal Breeding Institute o f the Research Centre for Animal Production, G o d o llo Herceghalom

Devezet£s
Vilagszerte egyontetu a vglemeny abban (kiveve NDK), hogy a baromfitakarmanyok taplalodrteket metabolizalhato energiaban (ME) celszeru kifejezni. A gyakorlatban
hazankban is mar regota az NRC, (1971, 1977, 1984) cimu kiadvany fiiggelekeben megadott adatokat hasznaljdk. Emellett azonban a nagy takarmanygyarto cegek sajat vizsgalati ertekeiket alkalmazzak. Ujabban pedig a Kozos Piae orszagai jelentettek meg az altaluk
alkalmazott egysdges modszerrel v£gzett kihasznalasi kiserletek eredmenyeirol egy kiadvanyt (S.E.W.G., 1986)
Mint ismeretes, a Mezogazdasagi es filelmezesiigyi Miniszterium hatarozatot hozott
az uj, az allatfajok sajatossagait figyelembe vevo, korszeru takarmdnyenergia-ertdkelesi
fendszer 1986. januar l-j^vel tort^no bevezetesere. Baromfi vonatkozasban az ezzel kapcsolatos temadokumentdciot 6s eloterjesztest Kakuk 6s Vincze (1983) allitottak ossze.
Az alapvizsgalatokat Vincze (1984) v^gezte el, aki az un ldtszolagos metabolizalhato
energiat (AME) 3 -5 hetes csirkekkel esoportos etet£si kiserletben jelzoanyag (Cr20 3)
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alkalmazasdval a „val6di” metabolizalhato energiat (TME) pedig kifejlett kakasok k£nyszeretet6s6vel hatdrozta meg.
Az indikator modszer egyik legkritikusabb pontja a jelzoanyag maradektalan viszszanyer6s6ben rejlik, alkalmazasarol emiatt megoszlanak a v61emenyek (Sibblad es mtsai,
1960; Potter, 1972; Halbran, 1972; Carew 6s mtsai, 1978). Kenyszereteteskor az uriilek
gyujt&e kvantitativ. E modszer esettn vitathato azonban, hogy az alkalmazott takarmdnyadag kicsiny volta (30 g) mennyire torzitja a kapott eredm&iyeket (Hartel, 1986).
Emellett a tomSs technikai kivitelez^se jol begyakorlott szemelyzetet ig^nyel. Ezen tulmenoen a k^pzodo igen csek&y mennyisSgu iirutekbol a brutto energia- 6s aminosavtartalmon kiviil tovdbbi param&erek meghatarozasa viszonylag nehez.
Amennyiben a metabolizalhato energiatartalmon tui az un. latszolagos emesztesi
egyutthatokat is meg kivanjuk hatarozni, celszeru mas modszert valasztanunk. Ez utobbiak ismerete - amellett, hogy a k6rd6ses takarmanyrol bovebb taj^koztatast nyujtanak - azgrt lgnyeges, mert a legtobb taplalo^rtek elojelzo - egyenlet erre epiil (Titus es
Fritz, 1971; Hartel, 1977; Sibbald 6s mtsai, 1980; Schang 6s Hamilton, 1982). Miutan
ezek meghatarozasara hazankban nines szabvanyositott modszer, az emlitett ket eljaras
valaszthato altemativajakent a Kozos Iliaci orszdgokban i elfogadott metodikara epitve
felnott kakasok ad libitum etetesen alapulo modszert dolgoztunk ki.

Sajdt vizsgalatok
A kiserlet celja: a legfontosabb szoba joheto baromfitakarmanyok 0 (z6io) nitrogen:retenciora korrigalt latszolagos metabolizalhato energiatartalmanak (AMEn) es taplaloanyagai latszolagos emesztesi egyiitthatoinak megallapitasa, illetve matematikai oszszefiigggs keresese az alapanyagok 6s a keverektakarmanyok AMEn szamitasahoz.
Kiserleti dllatok: kifejlett (9—20 *honapos), 2,5 ±0,20 kg testtomegu, Jdinikailag
eg£szs£ges leghom kakasok.
Kdmyezeti feltetelek: az allatok elettani igenyeinek megfelelo teremhomerseklet
(13—18 °C), 60-75%-os relativ paratartalom, 0,2 tf% C02. A levego NH3-koncentracioja
legfeljebb 0,002 tf% lehet.
A kiserleti dllatok elhelyezese olyan egyedi kihasznalasi ketrecekben tortenik,
mely lehetov^ teszi a felvett es a marad^k takarmany kvantitativ mdreset, valamint az
iirullk vesztes^gmentes gyujt6s6t. Az allatokat a megfordulas megakadalyozasa 6rdekeben
egy erre a celra kialakitott porazzal ketreclikbe rogziteni kell, amely a takarmany es
iv6viz felv6tel6t nem akaddlyozza. Ezaltal a b&sar gyakorlatilag egy helyen, egy muanyag talcdban gyujtheto ossze.
Kezelesehkenti dllatleszdm: legalabb 4, minden szempontbol kifogastalan es ert£kelheto dllat sziiks^ges. Ha a megadott 6rt6kelheto dllattetszam nines meg, a kiserletet
meg kell ism^telni.
A kiserlet tartama: I. szakasz: a tulajdonkgppeni kiserleti szakasz, 5 nap (h6tfo
reggeltol pSntek reggelig), a takarmdny kiosztasa 6s az iirulek gyujt&e a kovetkezok szerint tortenik.
1. nap (h^tfo): 9 6rakor az dllatok testtomeggnek m6r6se, az egyedi takarmdnyadag
kiosztdsa, b61s£rgytijt6s 16 6rakor.

ALLATTENYESZTfiS

fis TAKARMANYOZAS Tom.

38. No. 4.

339

2. nap(kedd): 9 orakor az elozo napi takarmanymarad^k vissfcam6r6se, takarmany
bemerese, iiriitek gyujtes, 9 6s 16 orakor
3. nap (szerda): lasd, mint kedden
4. nap (csiitortok): lasd, mint kedden
5. nap (pentek) 9 orakor a takarmany visszamerese, iirulek gyujtdse, allatok testtomeg^nek m6rese, kiserleti szakafcz vege.
Atmeneti szakasz: 3 nap (pentek regge^ol h£tfo reggelig) a kovetkezo takarmany
eloetetese.
Folyamatosan vSgzett vizsgalatok eseten az I. szakasz ertelems/eruen a tovabbiakban kimarad 6s h6tfo reggel a II. szakasz kovetkezik. (Az egyes tennivaloknak a h6t bizonyos napjaihoz torteno kotese nem tartozik a metodika lenyegehez, azt elsosorban munkaszervezgsi szempontok indokoljak.)
A takarmdnyadag tapldloerteke: 16nyegeben a tojotyukok takarmanyanak osszetetetere vonatkozo adatok az irdnyadoak. Sz61so 6rt6kk6nt z nyersfehSije-tartalom ne legyen
10-12%-nal, az AME pedig 10 MJ/kgnal kevesebb. A nyersrost koncentracioja ne haladja
meg a 6%rOt. Az egyes takarmanyfelesegek emeszthetoseg^nek kozvetlen meghat£rozasat
nem javasoljuk, mert azok tobbsege onmagaban nem fedezi az allatok ig6ny6t, az esetek
egy r6sz6ben nem lenne term&zetszeru sem. Tarsult emeszt^si kisfrletet javasolunk v6gezni, abraktakarmanyok eset^ben a vizsgalt takarmanyfeles^geknek szarazanyagban
szamolt 40,60 es 80%-os, feherjetakarmanyoknal 20,40 6s 60%-os bekever6s6vel. Olyan
takarmanyfelesegek eseteben, amelyek nagyobb adagban nem etethetok (pl. dilati zsirok) 5 - 1 0 - 1 5-20%-os helyettesit^st javasolunk. Az abraktakarmanyhoz 6s a feh^rjetakarmanyhoz kiilon referenciatapot sziikseges ossze£llitani, melyek segitseg^vel a beltartalmi paramdterek a kivant hatarok kozott tarthatok. A k6t referenciatapra egy lehetsSges
peldat 1. tdblazatbzn mutatunk be.
A fejadag nagysdga: A Kozos Piaci orszagok metodikajaban Terpstra 6s mtsai (1974)
eljarasa alapjan az eloetetSsi szakaszban megmdrik az allatok napi takarmanyfelv6tel6t
ad libitum etetes mellett, majd a kiserleti szakaszban ezen mennyis^g 90%-dt adjdk. Ezt
elsosorban azert tartjak fontosnak, mert igy az allatok marad^ktalanul elfogyasztjdk a
kimert takarmanyadagot es az esetleges szelektiv takarmanyfelvetel elkeriilheto. Vizsgdlataink szerint a napi onkSntes takarmanyfelvetelben mintegy 15%-os ing&dozds figyelheto meg, de idonkent 30%-os elterest is m^rtiink. Igy esak egy atiag alapjdn lehet meghatarozni az ad libitum 90%-anak megfelelo mennyis^get, mely az egyes dllatokndl eziftal bizonyos fokig e\t6io m^rteku korlatozast eredm&iyez. Tapasztalataink szerint
a
takarmanykevetek homogenitasa megfelelo, elkeriilheto a szelektiv takarmdnyfelv^tel.
A gyakorlat viszonyai kozott is a korlatozds mentes takarmdnykiosztds az £ltal£nos
(kiv6ve a j6rcenevel6s). Mindezek alapjan a kiserleti szakaszban ad libitum takarm£nyozdst javasolunk.
A takarmanyozas technikaja: ismert szdrazanyag-tartalmu takarmdnyt 1 gramm
pontossaggal kell bem^rni ugy, hogy mennyis^ge biztosan haladja meg az onkSntes takarmdnyfelv^tel m6rt6k6t, azaz ad libitum etetSst valositsunk meg. A marad^kot minden nap
vissza kell m^rni, majd ism6t feltolteni az etetot az ismert mennvis^eu takarmdnnyil.
A z iirulek gyujtese, kezelese: az osszes iiriiieket naponta ket alkalommal (9 6s
16 orakor) ossze kell gyujteni. Az esetleges tollszennyezod&t mdr ekkor cflszertf elt£volitani. A tarolas -2 0 °C-on nylonzacskokban tortenhet. Egy kiserleti szakasz 4 napos
gyujtds^t dllatonk^nt egy-egy mintakdnt kezeljiik.
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1. tdbl&zat
A referenda 1.6s II. t£pok dsszetetele (%) es tapl£16erteke
Tap osszetetele (%) x (2)
Megnevezes (1)

Arpa (3)
Buza (4)
Kukorica (5)
Husliszt (50%-os) (6;
Szojadara, extr. (46,5%) (7)
Tejpor (8)
Lucemaliszt, I. o. (9)
Favorit-50
Jerce premix (10)

AMEn , MJ/kg
Nyersfeherje, (%) (11)
Nyersrost, (%) (12)
Ca, g/kg
P, g/kg

I.

II.

_

17,00
34,00
35,00

15,00
16,00
5,00
50,00
4,00
4,00
5,00
1,00

-

4,00
4,00
5,00
1,00

100,00

100,00

11,69
30,41
4,31
7,93
5,49

13,38
12,20
3,54
1,49
3,43

xAz abraktakarmanyokhoz az I-es, a nagy feherjetartalmu alapanyagokhoz a Il-es tap hasznalhato (13)
Compositiori and nutrient content o f the feeds
item (1), composition o f the feed (2), barley (3), wheat (4), maize (5),
meat meal (50%) (6), soya meal, extr. (Ij6.5%) (7), milk powder (8),
alfalfa meal, lst class (9), pullet premix (10), crude protein (11), crude
fibre (12), The No. I. and II: composition is used for grains and for
feeds o f high protein content. respectively (13)

A kemiai osszetetel es a brutto energia meghatdrozdsa: a fagyasztott uriiieket egy
napon at szobahomersekleten tartva hagyni kell kiengedni, majd 1 grammos pontossaggal le kell m6mi, es alaposan osszekeverni. A nyersfeheije meghatarozasat, valamint a
vizelet 6s beisdmitrogen kemiai szetvalasztdsdt az eredeti iiruiekbol v^gezziik. Ezutan a
tovabbi vizsgalathoz sziiks^ges mennyis^get - egyben a szdrazanyag-tartalmdt is meghatdrozva - tomeg£lland6s£gig sziritjuk (kb. 72 ora, 105 °C), majd megdardljuk. Az igy
nyert minta j61 zarhato mintatarttiban szobahomersekleten t£rolhat6. Az iiruiek nyershamu-, nyersfeheije-, nyerszsir- es nyersrost-tartalmit az MSZ 6830-ban (1966), illetve
natdlyos mddositdsaiban leirt metodikdk alapjdn kell meghat£rozni. figeshojet adiabatikus
bombakalorimeter.segltsegevel kell megvizsgdlni.
A vizelet- es belsdrereaetu nitrogen meghatdrozdsa: a takarmanyok tdplaloanyagainak meg nem emesztett resze a beisdrral tavozik. A baromfmdl azonban a beisdr es a vize
let egyiitt unii. Ebbol kovetkezik, hogy az olyan tapl£16anyagokat, amelyek a vizeletben
es a beisarban is elofordulnak (pl. nitrogen), kiilon kell vdlasztani az iiruiekbol. A vizeletes beisamitrogent ket, alapjaban kiilonbozo eljdrdssal kulonithetjiik el egymdst61;
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1. kiilonbozo muvi eljarasokkal (kateter bevezetese a hugycsobe, operatio) megakadalyozzuk, hogy a vizelet es a belsar osszekeveredjek
2. az egyuttesen iiritett vizelet es belsar N-tartalmat kemiai, vagy mas (pl. fizikai)
eljarassal valasztjuk szet.
A kemiai szetvalasztas modszere lehet kozvetett, illetve kozvetlen. Kozvetett eljaras
eseten a baromfiexkretum hugysavtartalmanak mennyiseget hatarozzuk meg es ebbol kovetkeztetiink az osszes vizeletnitrogenre (Kristen esPoppe, 1966). A kozvetlen szetvalasz
tas modszere azon alapul, hogy a belsarnitrogen nagy resze feh^rjekbol all, ez£rt olyan
reagensekkel, mint a foszfor-wolfram-sav, az uranil-acetat vagy triklorecetsav kicsaphato
(Ekman, 1945; Wohlbier es mtsai, 1953; Jakobsen es mtsai, 1960; Hartfiel, 1961). Meg
kell azonban emliteni, hogy a hugysav-N csak egy reszet kepezi a vizelettel iiriilo nitrogennek. A ketfele N aranyat a hugysav hanyadossal fejezziik ki. Ezt altalaban 70%-nak
veszik fel, de sajnos nem allando ert^k. Nagysaga fiigg az etetett takarmany feherjetartalmatol, aminosav-osszeteteletol. A pontos vizsgalatnal ezert sziikseg van az illeto takarmanyra jellemzo hugysav hanyados megallapitasara. Az aNH2-N meghatarozasa utjan
torteno szetvalasztas (Phale es mtsai, 1985) szinten abbol indui ki, hogy a belsarral kivalasztott nitrogen gyakorlatilag feherjekbol, illetve e modszer azonban - ellentetben a kicsapasos eljarassal - a feherjek bomlastermekeit is figyelembe veszi (aminosavak, az
emeszt^s soran keletkezo reszben mar lebontott peptidek, bakterialis eredetu feherjek).
Ennel a modszernel egy elozetes savas hidrolizisre van sziikseg, ami bonyolultabba
teszi az eljarast. A kiilonbozo modszerekkel kapott eredmenyek nem egeszen azonosak,
ezert minden esetben fel kell tiintetni, melyiket alkalmaztuk. Kiserleteinkben a vizelet-N
hanyadanak megallapitasara a triklorecetsavas modszert talaltuk a legalkalmasabbnak.
A z emesztesi egyutthatok szdmitdsa a klasszikus keplet alapjan tortenik:
F -K
a EE(%) =-----F
ahol
EE = latsz61agos em£szt6si egyiitthato
F = a takarmdnnyal felvett taplaloanyag, g

K = a belsarral iiritett tdpldloanyag, g

*

i
Az alaptakarmany es a kis^rleti keverSkek tapldloanyagai emesztesi egyiitthatoinak
ismereteben a k£rd6ses alapanyag taplaloanyagainak emesztesi egyiitthatoit regresszios
( Thorbek, 1975), illetve addici6s modszerrel (Schiirch, 1969) lehet kiszamitani.
A z AMEn szdmitasdra afdnlott kepletek:HiU es Anderson (1957) szerint:
T x BEt - U x BEu-NR x 34,4 kJ
AMEn kJ/g ta k r-------- ------------ - -------------2-----

ahol
T
U
BE*
BEq
NR

T

= takarmanyfogyasztds, g
= iiriitek, g
= takarmany BE kJ/g
= iiriitek BE kJ/g
=nitrogen retenci6, g
A z emeszthetd osszetetelb6l a Kozos Piaci orszdgok kiadvdnydban megadott osszefiiggis alapjdn szdmithatjuk ki a takarmdnyok AMEn 6rt6k6t mindaddig, amig nem £11
rendelkez£siinkre nagyszimu hazai adaton alapul6 egyenlet.
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AMEn=l 8,03 x em. ny. feh. + 38,38 x em. ny. zsir + 17,32 x em. N-mentes kivonhato
anyag. (S.E.W.G., 1986)

K6vetkeztet£sek
A jovoben sz&es koru osszehasonlito vizsgalatok elv6gz6s6t tartjuk sziiksegesnek
annak eldont6s6hez, milyen osszefugggs all fenn a ktilonbozo modszerekkel meghatarozott, valamint az emlsztlsi egyutthatok segits^gevel megallapitott ME-tartalom kozott.
Ezek alapjan javaslatot lehet tenni a takairmanyok ME-tartalmanak szamitasi utjan torteno
meghatarozasa szabvanyositdsdra.
IRODALOM
1. Cerew, L. B .-B ee, D. D .,-F oss, D. C.:
Poultry Sci., Champaign IL., 1978. 57.
1700.
2. Carpenter, K. J.-C legg, K. K.: J. Sci.
Food Agrie. London, 1956. 7. 45.
3. Halloran, H. R .: Feedstuffs, Minnetonka,
1972. 4 4 .7 .3 8 - 3 9 .
4. Hartfiel, W.: Arch. f. Geflugelk., Berlin,
1961. 2 5 .6 .4 6 9 - 4 8 2 .
5. Hartel, H.: Arch. f. Gefliigelk., Berlin,
1 9 7 7 .4 1 .1 5 2 -1 8 1
6. Hartel, H.: Poultry Sci., Champaign,
1986. 2 7 .1 1 -3 9 .
7. Hili, F. W .-Anderson, D. L.: J. Nutr.
Philadelphia, 1957. 64. 5 8 7 -6 0 4
8. Hayghebaert, G. - Fontaine, G. -D e Groote
Rev. Agricult., Merelbeke, 1979. 32.
7 5 9 -7 7 7 .
9. Jakobsen, P. E .-G ertov, K .-N ilsen , S. H.:
Bereting fra. Forsogslaboratoriet, Kobenhavn, 1960. 322. 5 6 .1 - 4 3 .
10. Kakuk, T. —Vincze L.: T em adokum enticio
Agroinform, Budapest, 1983.
11. Kristen, H .-P oppe, S. S.: Arch. f. Ge
flugelk., Berlin, 1966. 15. 6. 3 5 1 -3 5 6 .
12. Nutrient
Requirements
o f Poultry
(N. R. C.): Eight Revised E dition, Was
hington, 1 9 7 1 ,1 9 7 7 ,1 9 8 4 .
13. Phale, T .-K ohler, R .-H alle, I.-Jeroch,
H .-G ebhardt, G.: Arch. f. Tieremlhr.,
Berlin, 1 9 8 5 .3 5 . 8 1 -8 7 .
14. Potter, L. M.: Feedstuffs, Minnetonka,
19 72.44. 22. 2 8 -2 9 .
15. Subcommitee o f E n e rg y Work” Group
(S.E.W.G.): European table o f energy
values for poultry feedstoffs. 1. kiadds.
Wageningen, 1986

16. Schang, M. J.-H am ilton, R. M. G.: Poult
ry Sci. Champaign IL., 1982. 61. 1 3 4 4 1373.
17. Sibbald, J. R .-Sum m ers, J. D.-Slinger,
S. J.: Poultfy Sci. Champaign IL., 1960.
39. 5 4 4 -5 5 6 .
18. Sibbald, J. R .-Slinger, S. J.: Poultry Sci.,
Champaign IL., 1963. 4 2 .1 3 7 -1 4 0 .
19. Sibbald, J. R .-P ric e , K .: Poultry Sci.,
Champaign IL., 1980. 79. 1 2 7 5 -1 2 7 9 .
20. Schurch, A .: Die Vedaulichkeit der Nahrung bzw. Nahrungskomponenten. In:
Lenkeit, W.-Breirem, B.-Crasemann, E.:
Handbuch der Tieretnahrung. I. Allgemeine Grundlagen. Paul Parey. HambrugBerlin, 1969. 2 7 2 - 279.
21.

Telekini Durdnyik, M.: A baromfiiirulek
vizelet- es belsarnitrogen-tartalmanak kiilonvalasztasara alkalmazott modszerek biralata. Doktori ertekezes, Godollo, 1968.
22. Terpstra% K .—Dehart, N.: Z. Tierphisiol.
Tierernahr. Futtermittelkunde., Hamburg,
1 9 7 4 .3 2 . 3 0 6 -3 2 0 .
23.
24.
25.
26.

27.

Thorbek, G.: Beretning fra Stat. Husdyrbs.
forsg., Koppenhaga, 1975.
Titus, H. W.: 2nd. Ed. The Interstate Inc.,
Deneville, 1955.
Titus, H. W .-F ritz, J. C.; 5th. Ed. The
Interstate Pubi., Deneville, 1971.
Vincze, L.: Baromfi abrakkeverek alapanyagainak metabolizalhato energiatartal*
ma es aminosav osszet6tele. Kutatdsi jelentes, A.T.E. Keszthely, 1984.
Wohlbier, W.-Eggers, G .-L ederle, P-'Methodenbach Band XIII. Neumann Verlag, Radebeul-Berlin, 1 9 5 3 .1 -7 .

Agrartudomanyi Egyetem, Godollo
Mezogazdasagi Tanszek
(Tanszekvezeto: dr. Czakd Jozsef)

Adatok a ludak tarsas viselked&ehez
a mdsodik prirzdsi es termelesi idoszakban
Prieger K a ro ly n i-K eszth e ly i T ibor-C zakd Jd zsef
Summary
Mrs. Prieger K .-K e s zth e ly i T .-C za k d J.: DATA OF SOCIAL BEHAVIOUR OF GEESE IN
THE 2ND MATING AND PRODUCTION PERIOD
By using model experiments the authors examined the effect o f change of the harem on occurence of feather picking, courting prior to mating, frequency o f copulations, time spent for resting and feather cleaning and hatchability.
Three groups that had been kept together for long time were reshufled two times and in these
occasions new gander was put into the groups. After reshufling the harems (experimental groups)
the ganders paid longer time for feather picking than those in the control groups. Change o f the
ganders had no effect neither on courting and generally nor on frequency o f the copulation. However, the number o f copulations after reshufling was higher than in the original group.
The change of ganders decreased the time spent for resting and it increased the time o f feather
cleaning at non significant effect.
Data o f hatchability is not unequivocal since the change o f harem both increased and decreased
the results o f hatching.
Fig. 1. Time spent for feather picking by different ganerds (A, B, C) and in the experimental groups
(l=harem that had been adapted themselves; 2=1 st change o f the ganders; 3=2nd change o f the
ganders)
Fig. 2. Time spent for courting by different ganders and in the experimental groups (key to the signs
used is identical with Fig. 1.)
Fig. 3. Frequency of matings by different ganders and in the experimental groups. (Legends are
identical with Fig. 1.)
Fig. 4. Time spent for resting in the experimental groups. (Legends are identical with Fig. 1.)
Fig. 5. Time spent for feather cleaning in the experimental groups. (Legends are identical with Fig. 1.)

Authors* address: University o f Agricultural Sciences, Godollo

Bevezet&
Az intenzivebb termetesre irdnyul6 torekv6s a luddgazatban is eloterbe helyezte
a t$rsas viselkedgs jobb megismerSsSt. fgy annak a k6rd6snek a vizsgflatdt is, hogy milyen
tfrsas szervezet a legmegfelelobb a szaporodds sikere 6rdek6ben. Ismeretes, hogy a term6szetes szelekci6 arra k^szteti az egyedeket, hogy a sajdt maximdlis alkalmassiguk szerinti
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legjobb dontest hozzak a parvalasztasban es ne jovendo partnerukre legyenek tekintettel.
E szaporodasi strategia alakitotta ki az evolucio soran a parzasi rendszereket. Ha ezeket
attekintjiik, azt talaljuk, hogy a ludaknal (hattyuknal hasonlok^ppen) egy eletfogytiglani
monogamia alakult ki.
A monogamia rendszerint ott letezik, ahol a sikeres szaporodashoz a part egyiittmukod&e sziikseges. Nevezetesen a fiokak taplalasa mind a ket sziilot igenybe veszi.
A haziasitas soran az ivadekggondozo tevekenyseg egy reszet az emberi gondoskodas
teszi ki, s igy a monogamia egyik fo oka mar megszunt. Ebbol adodik, hogy a himek alkalmassaga tobb nost^nnyel valo parzas eseten nagyobb lesz. Ennek ellen^re gyakran tapasztalhato, hogy a mestersegesen kialakftott haremben a gunarak egyes tojokat elonyben reszesitenek.
A csoportos viselkedes kialakulasaban fiziologiai es pszichologiai tenyezok jatszanak kozre. Toth S. (1974) szerint a pszichologiai tenyezok attol fiiggnek, hogy
—az egyed ki tud-e fejezni valamilyen tarsas viselked&t, amely tarsas szervezettsdgge alakulhat,
—sikeres adaptacio erdekeben hogyan tudja ezt a kepesseget a tanulas segitsegevel
organizalni.
Az ivari viselkedesi tipusok megjeleneset bizonyos szocialis szervezodes elozi meg.
Tehat a sikeres szaporodas elofeltetele a szocialis szervezettseg bizonyos formainak
meglete. Ha ezt a szervezettseget barmi megzavarja a szaporodas modosulasara esetleg
m^rseklodesere lehet szamitani. Gyakorlati megfigyelesek szerint a ludaknal a tenyeszideny kozeledtevel keso osszel alparzasok tort^nnek, amelyek alatt kialakulnak a haremek (1 gunar 3—6 tojo). Ezek a haremek a tenyeszidenyben egyiitt maradnak. Ha elfogadjuk Barashnak (1980) azt a megallapitasat, hogy a termeszetes szelekcio vegso
onzese arra keszteti az egyedeket, hogy sajat maximalis alkalmassaguk szerinti legjobb
dontest hozzak, akkor ezek az alparzasok majd a kesobbi udvarlas elsosorban 6ppen arra
szolgalhat, hogy az allat felbecsiilje potencialis partneret. Ez ugy latszik -.sajat megfigyeleseink szerint —ket iitemben megy vegbe: az elso a harem kialakulasa , a masodik
a haremen belui egyes egyedek esetleges elonyben reszesitese.
Tobb szerzo Toth S. (1974), Hejja S. (1985, Bogre (1974), Hom (1981) csak
arrol szamol be, hogy a lud monogam hajlamu es a sajat maga altal kivalasztott tojoknal
igyekszik maradni. Ez a kifejezes azonban nem egeszen pontos, mert egy him kapcsolata
egyidejuleg tobb nostennyel tart. A lud sajat haremehez ragaszkodik, es ha barmely okbol
adodoan (tomeges tartasmod) megbomlik a kialakult harem a szaporasagban csokkenes
kovetkezik be. Sajnos az altalunk fellelheto irodalomban erre nezve sem talaltunk kis^rleti
adatokat. A megfigyelesek altalaban a parzas leirasara terjednek ki (Bogner-Grauvogl,
1984). Kozelebbi adat csak a ludak napi parosodasi gyakorisagara ismeretes. Koplikne
(1976) vizsgalatai szerint a napi parosodasok szama a kiilonbozo ivar aranyoknal a kovetkezok szerint alakul: ha az ivararany: 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, akkor a parzasi gyakorisag
0,66, 0,84, 0,84, 1,60.
Nem talaltunk vizsgalatokat arra vonatkozoan, hogy milyen tenyezok alakitjak
ki a haremeket, cs hogy ezek csak egy tenyeszidenyre szolnak-e es hogy mi a szerepuk
a faj evoluciojaban. A kialakult haremek megbontasa szaporodascsokkenest eredm^nyez-e
vagy sem, legalabb is a parok ujabb osszeszokasaig.
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7. abra. A csipkedes: ido alakulasa a kiilonbozo gunaraknal (A, B, C)
es kiserleti csoportokban (l=osszeszokott harem, 2=elso gunarcsere,
3=masodik gunarcsere)

Tekintettel arra, hogy a haremek kialakitasa tenyesztoi tevekenyseg es az a tenyesz
tesi celkituzes soran valtozhat, ugy gondoltuk nem erdektelen ennek a beavatkozasnak
a hatasaival foglalkozni. Sziiksegesnek veltiik ezt annal is inkabb, mert a ludnal alkalmazott tartasi rendszerek a szaporodas tarsas szervezetet is befolyasoltak es nem ismeretes,
hogy ennel a fajnal a monogamiabol a poligamiaba valo atmenet milyen viselkedesi es
szaporodasi valtozasokat okozott vagy okozhat meg ma is.

Sajat vizsgalatok
A fenti megfontolasokbol kiindulva elso modell kis6rletiinkben arra kerestiink valaszt, hogy a teny&zciklus alatt torteno gunarcsere (a harem megvaltozasa) hogyan befclyasolja a parzashoz tartozo es a csoportos tevekenyseget kifejezo fobb viselkedesi tulajdonsagokat. Harom gunarhoz, haremenkent hat-hat tojot osztottunk be. Az osszeszokasi ido utan (14 nap) a gunaraknal ot napon, napi nyolc oran at megfigyeltiik: a csipkedesre, az udvarlasra forditott idot, a kopulaciok gyakorisagat, valamint a csoport pihenesre es tollaszkodasra forditott idejenek alakulasat. Az elso kiserleti szakasz (osszeszokott harom) utdn k^tszer gunarcser^t hajtottunk vegre. Igy a hdrom gunir mind a harom
csoportban szerepelt. A gunarcsere utan ugyancsak ot napig tartottak a megfigyel£sek.
adatokat biometrikai modszerrel feldolgoztuk. A gunarak kozott sem a hagyomanyos
t-probaval, sem a nem param&eres modszerekkel szigniflkans elter£seket nem taldltunk.
*8y a megfigyel&i adatokat - a jobb szemlelhetos^g erdek£ben - csak grafikusan kozoljuk.
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2. abra. Az udvarlasi ido alakulasa a kulonbozo gunaraknal es kiserleti
csoportokban (jelmagyarazat azonos az 1. abraeval)

3. abra. A kopuldciok gyakorisaganak alakulasa a kulonbozo gunaraknal
es kiserleti csoportokban (jelmagyarazat azonos az 1. abraeval)

A gunarak viselkedese. A csipked&i ido alakulasat az 1. abran tuntettiik fel. Az abran jol lathato, hogy valamennyi gunar (A, B, C) az osszeszokott haremben (1 csoport)
csipkedte a legkevesebb ideig a hozza beosztott tojokat. Az elso gunarcsere alkalmaval
(2. csoport) tobb a csipked&re forditott ido mint az osszeszokott haremekben. A masodik gunar cserenel (3. csoport) az „A” gunar az uj haremhez ugyan ugy viszonyult, mint
az elozohoz. A „B” & „C” gundr az uj hdremben tobb idot forditott a csipkedSsre. Ezek
az adatok arra utalnak, hogy a csoport alkalmazkodasa az uj gunarhoz, illetve az uj gu-
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nar beilleszkedese a csoportba kulonbozo. Hogy ebben milyen tenyezok jatszottak szerepet, ahhoz tovabbi vizsgalatok sziiksegesek. Valoszinu, hogy a tojok nehezebben fogadtak az uj gunarakat, amely erre a csipkedes novelesevel reagalt. A parzas elotti udvar
lasra forditott ido (2. abra) az osszeszokott haremben (1. esoport) a legkevesebb. Ha a
megfigyelesi ido szazalekaban fejezzuk ki az udvarlasra forditott idot, akkor az a vizsgalt
(napi 8 ora) 12-14%-at teszi ki. A gunarcserekre (2., 3. esoport) az udvarlasra forditott
ido megnovekdett. Ha feltetelezziik, hogy a szelekcio olyan udvarlasnak kedvezett,
amely lehetove teszi, hogy a him a sajat alkalmassaganak noveleset szolgalo dontest hozzon, akkor jol magyardzhato, hogy ez a viselkedes az uj csoportban hosszabb ideig tart.
A kopulacio szamanak alakulasat a megfigyelesi ido alatt a 3. abra mutatja. Az „A”
jelu gunar viselkedese a eserek alkalmaval nem valtozott. A kopulacios tevekenysegre
az uj haremnek nem volt hatasa. Csak az udvarlasi ido novekedett, ami a 2. abran jol
ldthato. A „B” jelu gundmal a mdsodik haremesere valtott ki nagyobb figyelmet az ossze
szokott haremhez kepest. A „C” jelu gunar az elso haremeseret passziv erdeklodessel
fogadta, mig a masodik cserenel (3. esoport) a kopulaciok szama tobb volt, mint az
eredeti haremnel.
A esoportos viselkedesi jellemzok. Az eddigi megfigyelesek azt mutatjak, hogy pi
henesi ido alakulasa egyben az allomany osszeszokottsagat is jeloli. A 4. abra adatai ezt
a kiserlet soran is igazoltak. Mindharom esoport akkor forditotta idejenek nagyobb
reszet - 40-50%-at - pihenesre, amikor az altaluk megszokott gunarokkal voltak egyiitt
(1. esoport). A gunarcserek alkalmaval a pihenesre forditott ido 22-32%-ra csokkent.
Bar a folyamatos megfigyelest a gunaresere utan csak ot napig vegeztiik, azt talaltuk,
hogy a esoport pihenesi ideje a gunaresere utani 10. napon sem erte el azt a szintet,
amely az osszeszokott esoportra jellemzo.
A tollaszkodasra forditott ido, - , amely felfoghato ugy is, mint a komforterzet
megnyilvanulasa, vagy mint potcselekves - esoportonk^nti alakulasat az 5. abra mutatja.
Tekintettel arra, hogy a gunarcserekre (2.., 3. esoport) mind a harom gunarhoz tartozo
csoportban a pihenesi ido csokkent, igy a tollaszkodasi ido novekedese nem minositheto
a jo koz^rzet megnyilvanulasanak. Fel kell tetelezziik, hogy itt elsosorban potcselekv^srol van szo, amely esetleg fesziilts^goldo hatasu. Mas magyarazat nem igen fogadhato
el, mert az ujonnan osszeallkott csoportokban a gunarak csipkedesi viselkedese nott,
a esoport pihenese csokkent.
A tojdsok keltethetosege. A harom csoportban levo tojok tojasait technikai okokbol csak k6t szakaszbol tudtuk kikeltetni. A keltethetosegi adatok tehat az osszeszokott
harembol (1. esoport) es az elso gunaresere utani csoportbol (2. esoport) allnak rendelkezgsre. A tojasok ketesi sz£zal6kat a kovetkezo osszeallitas mutatja:

osszeszokott hdrem
elso gundresere

A
B
C
gundr utdn ketesi %
76,9
63,1
47,6
55,0
60,0
75,0

Bdr az adatok tovdbbi megerosit&re szorulnak (tobb gunar, tobb hdrem) a tenden°i^k mggis kimutathatdk. Taldlhat6 olyan gunar amelyik mind a k6t csoportban elfogadhato termetekenys£get id^zett el6. Volt olyan amely a hdremeser^re rosszabb keltetheto-
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5. dbra. A tollaszkodasi ido alakulasa a kiilonbozo kiserleti csoportok
ban (jelmagyarazat azonos az 1. abraeval)

s£gi indexet mutatott. A harmadiknal ennek 6ppen ellenkezoje volt lathato. Ezek a keltet6si mutat6k azonban nincsenek szinkronban az altalunk vSgzett megfigyelesekbol kapott
viselkedesi mutatokkal. A gunarcserere 6szlelt jobb kel^si szazalek p^ldaul nem hozhato
osszefugg&be a csipked&i idovel, a kopulaciok gyakorisagdval $tb. fgy ezeket az adatokat
csak figyelemkelto jelleggel szabad kezelni 6s tovabbi kiserletekben kell az okokat felderiteni.
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Kovetkeztet6sek
Arra vonatkozoan, hogy a kialakult haremek megbontasa milyen viselkedesi valtozasokkal es szaporodasi mutatokkal jar egyiitt, a modell kiserletben kapott adatainkat csak
tajekoztato jellegunek tekintjuk. Ugy gondoljuk azonban, hogy ezek az adatok - mivel
ilyen vizsgalatrol az irodalomban nem talaltunk adatokat - felhivjak a figyelmet arra,
mennyire nem ismerjilk a lud viselkedeset a parzasi idoszakban. A parzasi sajatossagok
felterkepezese nemcsak azert fontos, mert a tojastermeles fokozasahoz a keltethetoseg
novelesehez jelentos erdekek fuzodnek, hanem azert is, mert a lud szaporodasi evolucioja - a megvaltozott tartasi tenyezok kovetkezteben - atmeneti allapotban van.
A kiserleti adatokbol egyertelmu, hogy a harem megbontasa nem noveli azoknak a
viselkedesi elemeknek megjelenes^t, amelyek nyugodt, jo kozerzetre utalnak ^s a csoport
stabilitasat mutatjak. Tovabbi megfigyeleseket es kiserleteket tartunk sziiks^gesnek annak
a kerdesnek az elbiralasahoz, hogy melyek azok a nem kiilso kornyezeti tenyezok, ame
lyek a harem kivalasztasaban, vagy egyes egyedek elonybe reszesiteseben szerepet jatszanak.
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Szemle

Az dilati term6kel6dlUtas a kinai birodalom kdzgpsd teriiletein
A mezogazdasagi haszonallatoknak a jelenlegi becsl6sek szerint mintegy 134 millio tonna feherjeben dus takarmanyokra lenne sziiksegiik Kinaba, hogy a taplaloanyag-sziiksegletet fedezni lehessen.
Ennek a mennyisegnek 68%-at a sertesek, 11%-at a szarvasmarhak igenylik 14%, a toj6tyuk alio m any
sziikseglete. A szamitatlan hizo baromfiak nem szerepelnek.
A szerzo ramutat arra, hogy a gabonafogyasztas egy lakosra kb. 250 kg/ev, s lgy ez jelentos
konkurencia a sertes- 6s baromfiallomanynak. Csak az marad a sertes- & baromflallomany reszere,
ami a lakossagtol megmarad. A Vilagbanki szamftasok szerint a gabonafelek kinalata kb. 130 millio
tonna. Ezzel szemben a szukseglet 134 millio tonna. A deficit kb. 3%. A kiilonbseget egy jo zoldtakarmanytermes kompenzalhatja. Ugyancsak a vildgbanki adatok szerint a gabonafeleknek csak 12%-at
teszik ki a feherjetakarmanyok, ami igen csekely a sziikseglethez viszonyitva.
A takarmanyozasi problemakat az is neheziti, hogy Kinaban a husfogyasztas 90%-at a serteshus adja. Ezt koveti a baromfi. A szarvasmarhat foleg igazasra hasznaljak. A tejelo tehentartasnak nincs
tradicioja. A tejfogyasztasban 2000-re kivanjak elemi az evi 21 kg-ot. Erre az idore akarjdk elerni,
hogy a husfogyasztast fejenkent 27,5 kg-ra emeljek, ami a jelenleginek a duplaja.
A vazolt eredmenyek elerese erdekeben Kina elsosorban a keverektakarmany-gyarto iparat kiv^nja fejleszteni. A keverektakarmany-gyartas meg kezdetleges. A keverektakarmany-gyartas 1985ben 15 millio tonnara rugott, ami a sziiksegletnek csak 12%-at teszi ki. Ehhez jarul meg az is, hogy az
NRC eloirasoknak, ennek a takarmanynak csak a^40%-a felel meg. A nemzeti szabvany szerint a serteskeverek takarmany 16,3% nyersproteint, a tojotap 17,3% nyersproteint tartalmaz. A tojotapokban
jelentos a kalcium hiany. Kmaban nem eloiras az egyes komponensek emesztheto anyagainak megallapftasa.
A kinai hatosagok a keverektakarmany-gyarto ipar kiepfteset es a megfelelo recepturak kialakftasat igen fontosnak tartjak.
BIBL.: Kliiber, Jutta (1989): Die Tierproduktion im Reich der Mitte. Kraftfutter, Frankfurt/M. 72.
3 0 0 -3 0 2 .

Agrartudomanyi Egyetem,
Mezogazdasagi Tanszek, Godollo
(Tanszekvezeto: dr. Czakd Jdzsef)

Kukorica, szdja 6s cirok keverek szilizsok keszitese
6s vizsgdlata
S zen tpitery Z sott-B askay G ydrgyi-B arkdczi O t t d - Vajdai Imre

Summary
S zen tpitery Zs.-M iss. Baskay G y.-B arkdczi O .-V ajdai /.: PRODUCTION AND EXAMINATION OF MAIZE, SOYA AND SORGHUM MIXTURE SILAGES
The nutritive value o f maize silages and silages made o f mixtures o f maize, soya and sorgum
was determined and tested in feeding trials. In the experiments the Pioneer 3839 maize hybrid was
sown either alone or with BS-31 soya or with sorghum o f Monor.
The line proportion o f the plants was also at variance. The main conclusions are as follow:
In comparison with the pure maize silage th e maize and soya mixture sown by 4+2 line pro
portion produced the greatest quantity o f dry matter and crude protein and this silage proved to be
best also in respect o f digestibility.
The digestibility coefficient o f the 4+2 maize and soya mixture was 7 and 15% superior to that
of the pure maize silage and the maize and sorghum silage, respectively.
Maize and soya mixture produced with 4+2 and 2+l line proportion produced the best nutritive
values in the dry matter. The crude protein content and the net energy o f these mixtures were 9 - 1 0
and 4.6-6.3% better than those o f the pure maize silage. The surplus production is more expressed
when it is compared to the yields o f sorghum mixtures.
On basis o f this evaluation the authors suggest to produce maize and soya mixture with 4+2
line proportion in southem Hungary.
A uthors’ address: University o f Agricultural Sciences, Godollo

Bevezet£s
Az allatteny&ztSsben dolgozo szakemberek rggota foglalkoznak a tomegtakarmanyok tapldl6anyag-tartalmdnak novel6s6vel tobb fele novgny egyuttes termesztese utjan.
Tobb fele varidcio keriilt m£r kiprobalasra, lgy a jol bevalt zabos-rozsos biikkonytol
kezdve a napraforgos borso, borsos csalamade, repens borsoig bezarva. A legnagyobb volumenben m6gis a sil6kukorica tdrsitasa valamilyen nov&inyel keriilt eloferbe, mivel ezektol varhato a legnagyobb 6s leg^rfekesebb takarmany teriiletegys6genk6nt. Kukoricanak
kulonbozo nov^nyekkel valo egyuttes termeszt6s6vel novelheto a takarmdnytermo teriilet hafekonysdga, javithat6 a kukorica tartositdsa, kedvezobb£ teheto az energia feherje
aranya 6s javithato az gtrendi hatisa. Ilyen keverek lehet a sz6j£s, szuddnifuves 6s cirkos
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silokukorica. Ezek a tarsitasok azert is sikeresebbek, mert ma mar olyan fajtak allnak rendelkezesiinkre, melyek eresdinamikaja hasonlo, betakaritaskori fejlettsege megegyezo.
Az 1950-es, 60-as evekben nagyobb teriileten termesztettek szojas-silokukoricat,
de ez azutan hatterbe szorult a termesztesi, novenyvedelmi nehezsegek miatt.
1980-as evekben viszont az uj kukoricahibridek, szojafajtak, vegyszerek jelentek
meg, melyekkel eredmenyesebben valosithatjuk meg az egyiittes termesztest, fgy nem
tartottuk foloslegesnek a tema ujboli vizsgalatat.
A silokukorica hatranya, hogy keves a feherjetartalma, ezert csak megfelelo feherjekiegeszitessel teljes erteku takarmany. E hatrany kikiiszobolheto silokukorica + szoja,
borso, bab kettos termesztesevel.
Harangozd (1988) szerint a szojas silokukorica novenytarsitas elonye, hogy novekszik a teriiletegysegrol betakarfthato tomegtakarmany mennyisege, annak feherje- es
szarazanyag tomege is. Tovabba javul a feherje energia aranya. Hasonlo eredmenyeket
kapott Verbickaja (1986) is, aki valtakozva vetett 6 sor kukoricat es 6 sor szojat 70 em
es sortavolsaggal. Vizsgalatai szerint a kukorica termese 33-41%-kal, a szojae pedig 1 1 46%-kal nott. Ezzel szemben Arhypenko (1984) 1 sor szoja es 1 sor kukorica veteset javasolja, 45 cm-es sorkozokkel.
Chui es Shibles (1984) vizsgalatai szerint a szoja koztesvetes ket nappal kesleltette
a kukorica cimerhanyasanak es noviragzasanak kezdetet. A szoja termese-a tiszta vetessel
szemben 87%-kal csokkent. Hasonlo eredmenyeket kapott Allen es Obura (1983) is.
A silokukorica tovabbi hatranya, hogy megfelelo minosegu talajt igenyel, ezert
termoteriiletei behataroltak. Ezenkiviil a legnagyobb termokepessegu kukoricahibridek
sem kepesek - azonos koriilmenyek kozott - egysegnyi teriileten olyan mennyiseget
teremni, mint a silocirok. Ezert celszeru olyan silotakarmany eloallitasa, amely e ket
noveny elonyeit es hatranyait egyesiti. E celnak legjobban a ket novenyfaj vegyes vetesu
termesztese felel meg legjobban allapitja meg Harangozd (1988). A silocirok tovabbi elo
nye nagy cukortartalma is. Hasonlo eredmenyeket kapott Jozsa (1976) is, miszerint a
cukorcirok a silokukoricanal nagyobb hozamot ad. Takarmanyerteke a bugahanyasig a
legjobb. Azonban a viragzast kovetoen rosttartalma rohamosan novekszik es ez rontja
az etrendi hatast.
Efimenko (1984) a cukorcirkot kukoricaval, illetve szojaval keverten termesztette.
Vizsgalatai szerint kevert vetesben a cirok termeshozama, takarmanyerteke es feherje
tartalma nagyobb, mint a tisztavetesu ciroke. Ezzel szemben Mohta (1980) kiserleteiben
a kukorica termeset a szojaval egyiitt termesztes nem befolyasolta, de a ciroket csokkentette.

Sajat vizsgalatok
Anyag es mddszer. A kiserleteinket a garai Voros Csillag MgTSz-ben allitottuk be
1 ha-os parcellakon. A kiserlet talaja csernozjom volt.
A kiserletben kiprobalt kukoricahibridek, szoja fajta es cirok hibrid a kovetkezok
voltak:
P-3839 (P=Pioneer)
P—3839+ BS—31 (4+2)
P-3839+B S-31 (2+1)
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7. tabldza\
Siloba tdrolt kulonbozo sil6kukorica + szoja, valamint a sflokukorica + cirok keverekek
taplal6anyagtartalm a a szarazanyagban
Kemiai osszetetel es energiatartalom a szarazanyagban (1)
Kezeles (2)

C/rCaCU
szarazanyag,
(9)

Nyersfcherjc
(10)

Nyerszsir
(11)

g/kg
P -3 8 3 9 ku
korica (3)
P -3 8 3 9 kukorica+B S-31
szoja 4+2 (4)
P -3 8 3 9 ku
korica + B S-31
szoja 2+1 (5)
Monori cirok (6)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori ci
rok 2+2 (7)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori ci
rok kevert vetes (8)

Nyers- N-mentes Nyersrost
kiv. anyag hamu
(12)
(13)
(14)

NEm

NEg

NE!

MJ/kg

g/kg

393,8

109,9

29,9

178,8

628,9

52,5

7,62

4,99

7,06

402,1

115,6

32,1

215,9

573,8

62,6

7,46

4,86

6,95

397,5
381,5

110,2
90,6

32,1
21,9

186,8
222,2

604,6
604,2

66,3
61,1

7,255
5,71

4,68
3,29

6,76
5,62

389,2

95,0

26,8

181,2

637,2

59,9

6,76

4,24

6,07

382,3

88,4

27,8

178,5

655,8

49,5

6,79

4,27

6,10

N utrient content o f silage maize + soya and silga maize + sorghum m ixtures at the tim e o f prepan
tion o f the silage
nutrient and energy content in the dry matter (1), treatment (2), P -3 8 3 9 maize (3), P -3 8 3 9 maize + B S -3
soya sown in 4+2 line order (4), P -3 8 3 9 maize + BS 31 soya sown in 2+1 line order (5), Monor sorghum (6
P -3 8 3 9 maize + Monor sorghum sown in 2+2 line order (7), P -3 8 3 9 maize + Monor sorghum sown as see
mixture (8), original dry matter (9), crude protein (10), crude fat (11), crude fibre (12), N-free extr. (13
crude ash (14)

Monori cirok
P-3839 + Monori cirok (2+2)
P-3839 + Monori cirok (kevert vet6s)
(A zarojelben szereplo szamok a sormegoszlast jelzik a k6t novenynel. A kevert vetesu
kezelgsekben a kukorica vetese utan ugyanarra a sorra tortent a cirok vet6se is kisebb
vetomagmelys^gben).
A fenti paicellak termesct kiilon-kiilon takaritottuk be E—281-es silokombajnnal.
A term&bol kezel&enk&it 1-1 tonnat szallitottunk silozas c&jabol a GATE Takarmanyozdstani Tansz^k kisSrleti terere.
A tisztdn vetett kukoricdt, cirkot 6s keverekeit foliaval b^lelt kutgyurubol k&ziilt
sil6kban taroltuk. Mindenegyes silot a silozds befejezSse utan foliaval 6s 30—40 cm-es
foldr^teggel zdrtuk.
A betdroldskor kezetesenk^nt mintdt vettunk a zoldanyagbol tdpldloanyag-tartalom
meghatirozis c61j£b61. A mintdkb61 weendei analizissel az osszes t£pldl6anyag-tartalmat

SZENTPfiTERY-BASKAY-BARKOCZI-VAJDAI: Keverek szilazsok vizsgalata

354

2. tabldzat
Siloba tarolt kiilonbozo silokukorica+szoja-, valamint sildkukorica+cirok keverek atlagos
emesztesi egyiitthat6i, %
Emesztesi egyiitthato (1)
Kezeles (2)

P -3 8 3 9 kukorica (3)
P -3 8 3 9 kukorica+BS-31 szoja 4+2 (4)
P -3 8 3 9 kukorica+B S -31 szoja 2+1 (5)
Monori cirok (6)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori cirok 2+2 (7)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori cirok kevert vetes (8)

Szarazanyag

Nyersfeherje

Nyerszsir

70,0
75,0
73,0
71,0
65,0
65,0

65,0
74,0
75,0
53,0
58,0
58,0

81,0
83,0
86,0
68,0
84,0
84,0

Nyers- N-mcntes
kiv. anyag
rost
64,0
72,0
77,0
60,0
62,0
62,0

77,0
78,0
74,0
66,0
74,0
74,0

Average digestibility coefficients o f silage maize * soya and silage maize + sorghum mixtures
at the tim e o f preparation o f the silage
digestibility coefficients (1), identical with Table 1. (2 -1 3 )

3. tabidi
Kiilonbozo silokukorica + szoja-, valamint silokukorica + cirok keverek szilazsok
taplal6anyag-tartalm a a szirazanyagban
Kemiai osszetetel es energiatartalom a szarazanyagban
Kezeles (2)

Eredeti
szarazanyag
(9)

Nyersfeherje
(10)

Nyerszslr
(11)

N-mentes Nyerskiv. anyag hamu
(14)
03)

NEg

NEm

NE!

MJ/kg

g/kg

g/kg
P -3 8 3 9
kukorica (3)
P -3 8 3 9 kukorica+B S -31 szoja
4*2 (4)
P -3 8 3 9 kuko
rica+BS-31
szoja 2+l (5)
Monori cirok (6)
P -3 8 3 9 kukorica+Mono~i
cirok 2+2 (7)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori ci
rok kevert
vetes (8)

Nyersrost
(12)

363,2

109,0

38,0

173,0

631,0

49,0

7,55

4,93

7,01

380,0

119,7

43,2

195,9

571,9

69,3

7,90

5,24

7,30

372,0
355,0

112,0
89,9

39,0
30,9

203,0
225,9

578,0
593,3

68,0
60,0

7,84
5,41

5,20
2,99

7,26
5,30

363,2

95,5

35,6

183,0

626,4

59,5

6,39

3,90

6,20

350,1

89,1

38,8

179,2

639,9

53,0

6,40

3,91

6,20

Nutrient content o f silages made o f silage maize * soya and silage maize + sorghum mixtures
idcntical with Table 1. (1 - 1 4 )
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meghataroztuk. Az NEm, NEg, NEj kiszamitasahoz sziikseges egyiitthatokat iiriikkel
vegzett anyagforgalmi kiserletekkel allapitottuk meg. Mind a labor-, mind a kihasznalasi
kiserleteket szabvany szerint vegeztiik (Kakuk es Schmidt, 1988).
Az erjesztett takarmanyokbol mind taplaloanyag-tartalom vizsgalatra, mind anyag
forgalmi kiserletre mintat vettiink, es a vizsgalatokat a zoldtakarmanyoknal leirtakhoz
hasonloan vegeztiik. Ezenkiviil az erjesztett takarmanyok kemhatasat elektromos pH
merovel, a tej- es illozsirsav mennyiseget pedig Lepper—Flieg modszere szerint hataroztuk
meg. A szilazsokat pedig a modositott Flieg pontozas alapjan minositettiik.
A siloba tarolt zoldnovenyek taplaloanyag-tartalmanak eredmenyet az 1. tablazatban foglaltuk ossze. Az adatok tobb iranyu osszehasonlitasra es ertekelesre adnak modot.
Kontrollkent a tisztan vetett kukorica adatait tekintettiik. Feltuno a tisztan vetett cirok
rosszabb eredmenye minden kezeleshez viszonyitva. Ennek okat a nagyobb nyersrosttartalmaban es rosszabb emeszthethetosegeben latjuk (2. tablazat). A kukorica-cirok
keverekek viszont minden parameter tekinteteben jobb eredmenyt adtak mint a tiszta
vetesu cirok.
A szojas keverekek taplaloanyag-tartalma jobb volt mint a cirkos valtozatoke, de a
tisztan vetett kukorica - a feherjetartalmat kiveve —valamennyi kezeles koziil a legjobb
eredmenyt adta.
Ugyanez a tendencia olvashato le a 2. tablazat adataibol is. Kiemelkedo a szojas ke
verekek nyersrost emesztesi egytitthatoja a tobbi kezeleshez viszonyitva. Ennek
oka valoszinuleg az, hogy a szoja nyersrost frakcioi koziil nem szamottevo az emesztetlen lignin resz. A 2. tablazat adataibol az is lathato, hogy mind a szojas, mind a cirkos ke
verekek emesztese jobb, mint a tisztan vetett kukoricae, illetve ciroke.
A keverekszilazsok taplaloanyag-tartalmanak eredmenyet a 3. tabldzatb&n mutatjuk
be. A besilozott es az erjesztett takarmany osszehasonlitasanal vizsgaltuk az erjedes soran
bekovetkezett taplaloanyag valtozast. Eszerint valamennyi szilazs erjedese megfelelo volt.
A 3. tablazat adataibol leolvashato, hogy mind feherje, mind energia szempontjabol
elso helyre a szojas keverekek keriiltek. Megpedig nyersfeherjebol 2 ,8 -9 ,8%-kal, nettoenergiabol pedig 4,1-6,3%-kal voltakjobbak,mint a kontroll tisztan vetett kukorica.
Ezek a jo eredm6nyek a 4. tablazatban bemutatott jobb emesztesi egyiitthatok kovetkezmenyei. A besilozott zoldhoz hasonloan a cirok-szilazs keriilt az utolso helyre mind
taplaloanyag, mind pedig kihasznalas szempontjabol. A cirokszilazshoz viszonyitva a
cirok-kukorica keverek szilazsok nettoenergia tartalma 11,8-30,4%-kal novekedett, ez a
novekedes nagyobb volt, mint zold allapotban. A 3. es 4. tablazatboX azt is lathatjuk,
hogy az irodalmi adatokkal ellent^tben nines kiilonbs£g a kukorica-cirok kevert 6s v£ltakozo soru vet6s eredmenye kozott. Ez6rt a konnyebben kivitelezheto valtakozo soni vet6st
javasoljuk. Osszehasonlitottuk a kukorica-szoja 4*2, illetve 2+1 kezetesek eredm6nyeit
mind zolden, mind pedig erjesztve. Az adatok elemzgse soran azt tapasztaltuk, hogy mind
zolden, mind erjesztve 5-6%-kal tobb feh6rj6t 6s 0,4-3,6%-kal tobb nettoenergiat a 4+2
kezetes tartalmazott.
Az 5. es 6. tablazatban a kiilonbozo keverek szildzsok tej- 6s illozsirsav vizsgdlati
eredm6ny6t 6s minosit^set foglaltuk ossze. Az 5. tablazatboX ldthat6, hogy valamennyi
szilazs erjedese kedvezo volt, amit a 4,09-4,90-es pH-juk is mutat. A szojas keverekek
pH-ja volt a kisebb 6s a cirkosokg pedig a nagyobb. Ez a tendencia tapasztalhato a tej- 6s
illozsirsav vizsgdlatnal is. Ugyanis az osszes sav%-dban tobb tejsavat 6$ kevesebb ecetsavat
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4. tablazat
Kiilonbozo silokukorica+szoja-, valamint silokukorica+cirok kevcrek szilazsok
atlagos emesztesi cgyiitthatoi, %
Emesztesi cgyiitthatok (1)
Kezeles (2)

P -3 8 3 9 kukorica (3)
P -3 8 3 9 kukorica+B S-31 szoja 4+2 (4)
P -3 8 3 9 kukorica+BS-31 szoja 2+1 (5)
Monori cirok (6)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori cirok 2+2 (7)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori cirok kcvert vetes (8)

Szarazanyag
(9)

Nyersfeherje
(10)

Nycrszsir
(11)

Nyersrost
(12)

N-mentes
kiv. anyag
(13)

73,0
78,0
78,0
68,0
63,0
67,0

67,0
72,0
73,0
50,0
55,0
56,0

86,0
86,0
86,0
70,0
77,0
79,0

63,0
76,0
75,0
59,0
60,0
61,0

79,0
81,0
82,0
62,0
70,0
68,0

Average digestibility coefficients o f silages made o f silage maize + soya and silage maize +
sorghum mixtures
identical with Tablc 2. (1 -1 3 )

5. tablazat
Kiilonbozo silokukorica + szoja-, valamint silokukorica + cirok keverek szilazsok pH-ja,
tej- es illozsirsav tartalma

P -3 8 3 9 kukorica (3)
P -3 8 3 9 kukorica+BS-31 szoja 4+2 (4)
P -3 8 3 9 kukorica+BS-31 szoja 2+1 (5)
Monori cirok (6)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori cirok 2+2 (7)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori cirok kevert vetes (8)

pH

Tejsav %
(1)

Ecetsav %
(2)

Vajsav%
(9)

Osszes
sav %
(10)

4,09
4,26
4,28
4,90
4,78
4,76

2,05
2,87
2,01
1,68
1,97
2,01

0,41
0,66
0,62
0,85
0,80
0,80

0,01
0,02
0,02
0,02
0,01

2,47
3,53
2,65
2,55
2,79
2,82

Lactic acid and VFA content and pH o f silages made o f silage maize + soya and silage maize
+ sorghum mixtures
lactic acid (1), acctic acid (2). identical with Table 1. (3 - 8 ) , butyric acid (9), total acid (10)

tartalmaztak a szojas keverekek (6. tablazat). Valamennyi kezelesnel a keletkezett osszes
sav mennyisege es aranya szinten kedvezo eijedesi folyamatrol es jo szilazsminosegrol
taniiskodik. Ezt olvashatjuk le a 6. tablazat minosit^si eredm^nyeibol is, miszerint a tisztan vetett cirkos kezelest kiveve valamennyi szilazs „kivalo” minosegu volt.
Osszefoglalva megallapithato, hogy a szoja javitotta a keverek szilazs tdplaloanyagtartalmat. A tisztan vetett cirokhoz viszonvitva a kukorica-cirok keverek is jo eredmenynyel felhasznalhato.
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6. tdblazat
Kulonbozo silokukorica + szoja-, valamint silokukorica + cirok keverek szilazsok
minositese tej - es illozsirsav-tartalmuk alapjan
Az osszcs sav %-aban (1)
Tejsav (9)

Kczcles (2)

" -3 8 3 9 kukorica (3)
P -3 8 3 9 kukorica+BS-31
4+2 (4)
P -3 8 3 9 kukorica+B S-31
2+l (5)
Monori cirok (6)
P -3 8 3 9 kukrocia+Monori
2-2 (7)
P -3 8 3 9 kukorica+Monori
kevert vetes (8)

Ecetsav (10)

Uszszes
pontpont- szam
szam (13)
(12)

Vajsav (11)

Minosites

%

pontszam
(12)

%

pontszam
(12)

%

83,0

30

16,6

18

0,4

50

98

kivalo (15)

81,3

30

19,7

18.

-

50

98

kivalo (15)

75,8
65,9

30
20

23,4
33,3

16
7

0,8
0,8

50
50

96
77

kivalo (15)
jo (16)

70,6

28

28,7

10

0,7

50

88

kivalo (15)

71,2

38

28,4

10

0,4

50

88

kivalo (15)

szoja
szoja

cirok
cirok

Qualification o f silages made o f silage maize + soya and silage maize + sorghum mixtures on
basis o f lactic acid and VFA content
in per cent o f thc total acid contcnt (1), identical with Table 1. ( 2 - 8 ) , lactic acid (9), acetic acid (10),
butyric acid (11), scorc (12), total scorc (13), qualification (14), outstanding (15) good (16)

Kovetkeztet&ek
Vizsgalati eredmenyeink szerint a szoja javitotta a keverek szilazs taplaloanyagtartalmat. A tisztan vetett cirokhoz viszonyitva a kukorica-cirok keverek is jo eredmenynyel felhasznalhato. Besilozaskor — a nyersfeherjet kiv^ve — legtobb taplaloanyagot a
tisztan vetett kukorica tartalmazta. Szilazskent mind feherje, mind energia szempontjabol a szojas keverekek keriiltek az elso helyre. Ez a jo eredmeny a szojas keverek jo ertekesiilesenek a kovetkezmenye.
A kukorica-szoja 4^2 es a 2+1 keverekeit osszehasonlitva azt tapasztaltuk, hogy
mind zolden, mind pedig erjesztve a 4+2 keverek tartalmazott tobb feherjSt 6s energiat.
A cirokszilazshoz viszonyitva a cirok-kukorica keverek szilazsok nettoenergia-tdrtalma novekedett.
Nem tapasztaltunk kiilonbseget a vdltakozo soru, illetve a kevert vetesu cirkos kever^kekn^l.
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Agrartudomanyi Egyetem
Mezogazdasagi Tanszek, Godollo
(Tanszekvezeto: dr. C zakoJozsef)

Kiilonbozo kukoricahibridek sil6zhat6saganak vizsgalata
Barkdczi O ttd -B a sk a y G ydrgyi-S zen tp& ery Z s o lt- Vajdai Imre

Summary
B arkdtzi O .-M iss Baskay G y .-S ze n tp ite ry Z s.-V ajdai /.: SILAGE PREPARATION FROM
MAIZE HYBRIDS
The authors carried out examinatioris to detcrminc those maize hybrids which produce the
greatest quantity o f energy from unit area. Trials were also made for preparation silage from the
hybrids and the changes in the cchmical composition were followed up.
Following hybrids were involved in thesc studies: Pioneer 3839 served as controll; Pioneer
3901; Pioneer 3732; HS-50/A an American hybrid, and two Hungaian hybrids: Sze MTC-344 and
Kiskun SC. On basis o f examination the ensiled green maizc hybrids the authors concluded that most
dry matter and crudc protein was produced by the P 3739 and P 3839, respectively. However, the
P 3839 hybrid had the greatest net energy content and the Sze MTC-344 and HS-50/A hybrids had
the lcast dry matter content. The data obtained in the experiments help to determine the optimum
order o f harvest.
In respect o f digestibility also the P 3839 hybrid took the lst place. The results o f the Sze
MTC-344 were less favourable since 70% o f the protein o f the P 3839 was digested and only 55% o f
that o f the Sze MTC-344 hybrid.
The analysis carried out after the fermentation was completed indicated that the Kiskun SC
and P 3732 hybrids had the best crude protein content. In respect o f net energy the P 3839 and the
Kiskun SC proved best and worst, respectively.
As for the pH valuc P 3732 and the HS-50/A hybrids proved worst and these hybrids produced
the most acctic acid. The greatest amount o f butyric acid was found in the silos o f the P 3839 and the
Sze MTC-344 hybrids. With exception o f the P 3732 hybrids all other breeds won outstanding qualification in respect of different acid presence o f different acids (lactic acid, acetic acid and butryc
acid).
Authortf addres: Univcrsity o f Agricultural Sciences, Godollo

Bevezet£s
A kerodzok tomegtakarmanyanak legnagyobb reszet a silokukoricabol k6sziilt
szilazs kepezi. A teljes kukoricanovgny megfeleloen megtermdkenyult csovekkel biztositja hektaronkdnt a legtobb taplaloanyagot, kovetkez&keppen a legtobb tej- 6s hus eloSlHtasat teszi lehetovS. Hazankban mintegy 5 millio db k^rodzo allat tomegtakarmdny
ig^nydt a silokukoricabol k£sziilt szilazzsal el^gitjiik ki. Az egyre emelkedo abraktakar-
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many arak arra kesztetik a termelesi szakembereket, hogy a takarmanyozas gazdasagossaga erdekeben a tomegtakarmany termelesi szinvonalat folyamatosan noveljek.
Ezen problema megoldasahoz, illetve elobbrevitelehez kivanunk kiserletiinkkel
hozzajarulni. A tobb eve folyo munkankkal celunk megallapitani, hogy a ma rendelkezesre alio kukoricahibridek koziil melyek azok, amelyeket a szemeskukorica termesztesen kiviil a silokukorica termeszt&eben is eredmenyesen lehet hasznalni.
A kukoricahibridek megvalasztasakor az a celunk, hogy a legnagyobb emesztheto
taplaloanyagot takaritsuk be ha-k^nt.
Az irodalom attanulmanyozasa soran azt tapasztaltuk, hogy megoszlanak a v61emenyek arrol, hogy van-e kifejezetten szilazsnak valo kukoricahibrid, vagy barmelyik hibrid
kello suritessel alkalmas szilazs-alapanyagnak.
Egyesek szerint az a legjobb silokukorica hibrid, amelynek nagy a szemtermese is.
Ennek okat abban latjak, hogy a kukorica-noveny legertekesebb resze a szem, amelynek
emeszthetosege Morrison szerint (Menyhert nyoman, 1985) 85,5%, mig mas kutatok igy
Harangozo (1988) 90%-os ertekeket allapitott meg. Ezzel szemben a levele 61,2%, illetve
54,l% ;a szare pedig csak 48,2%, illetve 51,7% (Menyhert, 1985:Harangozo, 1988). Tehat
minei tobb a szem annal jobb a kukorica ntWeny emeszthetosege. Pinter-Nemeth (1981)
es Harangozo (1988) szerint az a jo silokukorica hibrid, amelynek nagy a szarazanyagtermese, jo a takarmanyerteke, nagy a szemhanyada es birja a toszam suritest.
Masok velemenye szerint viszont van kifejezetten silonak alkalmas kukoricahibrid,
amelynek iellemzoze, hogy nagy tomegu, keson szarado, a szarban es a levelben az aszszimilatumok cukor formajaban raktarozodnak. Fontos kriterium a jo silohibriddel szem
ben, hogy szara keves lignint tartalmazzon (Menyhert, 1985).
Kaliforiniai kutatok vizsgalatai szerint az az idealis silokukorica hibrid, melynel betakaritaskor a eso mar teljesen kifejlodott, de a noveny tobbi resze meg teljesen zold.
Velemdnyunk szerint az idealis betakaritasi idoszak ezeknel a hibrideknel a viaszeres aliapota, amikor a szem szarazanyag-tartalma 40—42%, a vegetativ noveny i reszek szaraz
anyag-tartalma pedig 5 8-60% (1983).

Saj£t vizsgdlatok
Anyag es mddszer. Kiserletunket az ATE Tangazdasag Nagygombosi keriilet^ben
allitottuk be 1 ha-os parcellakon. A kiserlet talaja barna erdotalaj.
A kiserletben kipr6balt hibridek:
Pioneer-3839, a kesobbiekben P-3839
Pioneer-3901, a kesobbiekben P-3901
Pioneer-3732,a kesobbiekben P-3732
Sze-MTC-344
Kiskun-SC
HS-50/A
A vizsgalt tajkorzetben a leggyakrabban elofordul6 hibrid a P-3839-es volt, ezfrt
kontrollkdnt ezt a fajtdt vdlasztottuk.
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L tabidi
Siloba tirolt kulonbozo kukoricahibridek kemiai osszetetele es taplaloerteke a szarazanyagban
Kemiai osszctetcl es cnergiatartalom a szarazanyagban (1)
Kezeles (8)

P -3 8 3 9
P -3901
P -3 7 3 2
S ze-M T C -344
Kiskun SC
H S-50/A

tredeti
szarazanyag
(7)
g/kg

Nyersfeherjc
(2)

393,8
391,9
377,5
362,3
389,8
320,0

109,9
95,0
114,8
96,9
114,3
108,5

N/crszsir
(3)

29,9
29,5
29,4
29,2
25,5
24,2

Nycrsrost
(4)
g/kg

N-mentes
kivonat
(5)

178,8
179,4
188,6
170,4
176,7
174,7

628,9
632,4
610,5
650,1
619,5
623,7

Nycrshamu
(6)

NEm

NEg

NE!

MJ/kg
7,62
7,25
7,04
7,07
7,17
7,15

52,5
63,7
56,7
53,4
64,0
68,9

4,99
4,67
4,50
4,50
4,56
4,54

7,06
6,75
6,61
6,63
6,65
6,64

Chemical position and nutritive value o f maize hybrids proior to ferm entation
chemical comjjosition and encrgy content in the dry matter (1), crude protein (2), crude fat (3), crude fib
(4), N-free extract (5), crudc ash (6), original dry matter (7), treatment (8)

2. tdblazat
Siloba tarolt kulonbozo kukoricahibridek atlag emesztesi egyiitthat6i, %
Emesztesi egyiitthato (1)
Kezeles (7)

P -3 8 3 9
P -3901
P -3 7 3 2
Sze-M T C -344
Kiskun-SC
H S-50/A

Szarazanyag
(2)

Nyersfeherjc
(3)

Nyerszsir
(4)

Nyersrost
(5)

N-mentes
kivonat (6)

73,0
73,0
69,0
70,0
75,0
73,0

70,0
61,0
63,0
55,0
57,0
59,0

86,0
84,0
84,0
82,0
80,0
81,0

65,0
62,0
64,0
64,0
66,0
65,0

81,0
80,0
77,0
77,0
80,0
80,0

Average digestibUity coefficients o f maize hybrids prior to ferm entation
digestibility cocfficients (1), idcntical with Table 1. ( 2 - 6 )

Az er£s folyaman fenologiai es hozam vizsgalat okat v6geztiink, amelyekkel megallapftottuk, hogy az adott hibridet milyen fejlettsegi fazisban lehet a legnagyobb hozammal
betakarftani.
A vizsgalatba vont hibrideket parcellankent kiilon-kulon Hasston-7600 tipusu silokombajnnal takaritottuk be. Az lgy kapott kb. 20 mm-es zoldszecskabol kezelesenkent
kb. 1 tonnat szallitottunk a GATE Takarmanyozastani Tansz^k kiserleti terere.
A zoldtakarmanyt kezelesenkent kiilon-kulon folidval b^lelt betongyurukbol kesziilt
silokba taroltuk. A betarolt takarmanyt emberi erovel tomoritettiik. A silozas befejezese
utdn minden sil6t foliaval takartunk s 30—40 cm-es foldr^teggel befedtuk.
A silozas sordn minden kezel^sbol mintat vettunk kemiai vizsgalatra. A takarmany
vizsgalata soran az un. weendei eljdrassal a takarmanyok osszes taplaloanyag-tartalmat
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3. tabldzat
Kiilonbozo hibridekbol kesziilt sikSkukorica szil&zsok osszetetele es t&plal6erteke a szirazanyagban
Kemiai osszetetel es energiatartalom a szarazanyagban (1)
Kezeles (8)

P -3 8 3 9
P -3901
P -3 7 3 2
S ze-M T C -344
Kiskun SC
H S-50/A

Eredeti
szarazanyag
(7)
g/kg

Nyersfeherje
(2)

363,2
359,2
310,4
277,8
320,9
280,8

109,0
97,6
113,0
98,0
115,4
109,0

Nyerszsir
(3)

38,0
34,4
29,7
32,0
32,6
39,1

Compositiori and nutrient
identical with Table 1. ( 1 - 8 )

Nyersrost
(4)
g/kg

N-mentes
kivonat
(5)

173,0
181,7
193,5
184,0
184,7
180,0

631,0
631,7
602,8
635,0
615,4
610,4

Nyershamu
(6)

NEg

NEm

NE!

MJ/kg

content o f maize

7,55
7,14
6,94
6,80
6,72
7,13

49,0
64,6
61,0
51,0
51,9
60,6

4,93
4,56
4,39
4,26
4,12
4,53

silages made o f different

7,01
6,69
6,57
6,43
6,38
6,62

maize hybrids

4. tabldzat
A vizsgalt fajtak legfontosabb takarm anyozasi param etereinek alakulasa
zold es erjesztett allapotban a kontrollhoz viszonyitva, %

Kezeles (1)

P -3 8 3 9
P -3901
P -3 7 3 2
Sze-M T C -344
Kiskun SC
MS 50/A

Eredeti
szarazanyag
(2)

Nyersfeherje
(3)

NEg

NEm

NE!

zold
(4)

erjesz
tett
(5)

zold
(4)

erjesz
tett
(5)

zold
(4)

erjesz
tett
(5)

zold
(4)

erjesz
tett
(5)

zold
(4)

erjesz
tett
(5)

100
99,5
95,8
92,0
98,9
81,3

100,0
58,9
85,5
76,5
88,4
77,3

100,0
86,4
104,4
88,0
104,0
98,7

100,0
89,5
103,7
89,9
105,8
100,0

100,0
95
92
92,8
94,1
93,8

100,0
94,6
91,9
91,1
89,0
94,4

100,0
93,6
90,2
90,2
91,4
91,1

100,0
92,5
89,0
86,4
83,6
91,9

100,0
95,6
93,6
93,7
94,2
91,1

100,0
95,4
93,7
91,7
91,0
94,4

Main feeding parameters o f the maize hybrids tested in prior to and after ferm entation in
comparison with the control
treatment (1), original dry matter (2), crude protein (3), green maize hybrid (4), fermented maize (5)

meghataroztuk. A nettoenergia (NEm, NEg, NEi) kiszamitasahoz sziiks£ges em6sztesi
egyiitthatokat uriikkel vegzett kihasznalasi kiserletekkel allapitottuk meg. A kihasznalasi
kiserleteket szabvany szerint vegeztiik.
A 8 -1 0 hetes eijedes utan a silokat folyamatosan bontottuk fel es mind k^miai vizsgalathoz, mind pedig kihasznalasi kis^rlethez mintat vettiink. Az erjesztett takarmanybol
a zoldtakarmanynal leirtakhoz hasonloan teljes kemiai vizsgalatot vegeztiink. Ezenkiviil
mertiik a szilazs pH-jat elektromos pH m^rovel, a tej- es illozsfrsav mennyiseg^t Lepper—
Flieg modszere szerint hatiroztuk meg. A szilazsokat modositott Flieg pontozas alapjan
minositettiik.
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5. tablazat
Kiilonbozo hibridekbol keszitett silokukorica szilazsok atlag emesztesi egyiitthatoi, %
Emesztesi cgyiitthato (1)
Kezcles (7)

P -3 8 3 9
P -3901
P -3 7 3 2
Sze-M TC 344
Kiskun-SC
H S-50/A

Szarazanyag
(2)

Nycrsfcherje
(3)

Nycrszsir
(4)

Nyersrost
(5)

N-mentes
kivonat (6)

73,0
71,0
70,0
67,0
72,0
69,0

67,0
61,0
60,0
51,0
55,0
57,0

86,0
82,0
83,0
81,0
75,0
79,0

63,0
63,0
62,0
60,0
64,0
60,0

79,0
77,0
77,0
75,0
74,0
79,0

Average digestibility coefficients o f maize silages made o f different hybrids
idcntical with Table 2. ( 1 - 7 )

6. tablazat
Kiilonbozo hibridekbol keszitett silokukorica szilazsok pH-ja, tej- es illosavzsir tartalma
Kczeles (1)

pH

Tej sav
(2)

Ecetsav
(3)

Vajsav
(4)

Osszes sav
(5)

0,01
ny.
0,01
0,03

2,52
2,06
1,99
2,65
3,61
3,21

%
P -3 8 3 9
P -3901
P -3 7 3 2
S ze-M T C -344
Kiskun-SC
H S-50/A

4,09
4,56
5,12
4,15
4,62
4,99

2,10
1,58
1,20
2,14
2,54
2,15

0,41
0,48
0,78
0,48
1,07
1,01

-

0,05

pH, volatile fa tty acid and lactic acid concentration o f maize silages made o f different
hybrids
treatment (1), lactic acid (2), acetic acid (3), butyric acid (4), total acid (5)

Eredmenyek. A besilozott zold kukoricahibridek kemiai osszetetelet es taplaloerteket a szarazanyagban az 1. tablazatbm foglaltuk ossze. Az 1. tablazat elso soraban szereplo P—3839-es fajtat 100%-nak vettiik es ehhez hasonlitottuk a tobbi hibrid ertekeit.
A siloba keriiles idejen legtobb szarazanyagot a P-3839-es tartalmazta. Nem volt
szamottevo kiilonbs^g a P—3901-es es a Kiskun—SC hibridn^l, a Sze—MTC—344-es 6s a
HS—50/A hibridek viszont jelentos szarazanyag kulonbs^get mutattak, ami abbol adodott, hogy a betakaritas idejen ezek a kukoricak meg nem voltak teljesen silozasra erettek. Ezen ismeretek birtokaban mod nyilik az optimalis betakaritasi sorrend osszeallitasara is.
A feh^rjetartalomban nem tapasztaltunk olyan hatdrozott tendenciat, mint a szarazanyagndl. A P-3732-es 6s a Kiskun-SC meghaladta a kontroll feh^rjetaralmat, mig a
P-3901-es 6s a Sze-M TC-344 joval kevesebb feh^rjet tartamazott, tobb mint 10%-kal.
Ezek a kiilonbs£gek valoszinuleg fajta jellemzok es tovdbbi vizsgdlatuk indokolt.
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7. tablazat
Kiilonbozo hibridekbol keszltett silokukorica szilazsok minositese tej- es ill6zsirsav-tartalom
alapjin
Az osszes sav %-aban (2)

Kezeles (1)

P -3 8 3 9
P -3 901
P -3 7 3 2
S ze-M T C -344
Kiskun -S C
H S-50/A

Tejsav (3)

Ecetsav (4)

Vajsav (5)

%

pontszam
(6)

%

pontszam
(6)

%

pontszam
(6)

83,3
76,7
60,3
80,8
70,4
67,0

30
30
18
30
28
24

16,0
23,2
39,2
18,1
29,6
31,5

18
16
4
18
10
10

0,7

50
50
50
50
50
50

-

0,5
1,1
-

1,5

Oszszes
pontszam
(7)

98
96
72
98
88
84

Minos ites
(8)

kivalo (9)
kivalo (9)
jo (10)
kivalo (9)
kivalo (9)
kivalo (9)

Qualification o f silages made o f different maize hybrids on basis o f lactic acid and VFA
concentration
*
treatment (1), in per cent o f the total acid concentration (2), lactic acid (3), acetic acid (4), butyric
acid (5), score (6), all score (7), qualification (8), outstanding (9), good (10)

A nitrogenmentes kivonat adatait tartalmazo adatsor jol mutatja, hogy a tejsav bakteriumok szamara mindegyik hibridnel kozel azonos mennyisegu szenhidrat alit rendelkezesre az erjedeshez. Az 1. tablazat adataibol az is leolvashato, hogy mindharom nettoenergia tartalomban a kontroll hibrid keriilt az elso helyre, mig a tobbi fajta 5-10%-kal
kevesebb nettoenergiat tartalmazott. Ez a kulonbseg abbol adodott, hogy az emesztesi
egyiitthatok szinten a P—3839-es hibridnel voltak a legjobbak (2. tablazat). Az adatok
elemzesebol kitunik, hogy a nyersfeherje emeszteseben adodtak a legnagyobb kiilonbsegek az egyes hibridek kozott. Mig a P-3839-es zold novenyben levo feherjetartalom
70%-ban emesztodott meg, addig a Sze-MTC-344-ben csak 55%-ban.
A 3. tabldzatbm a termesztett hibrideink erjeszt^s utani taplaloanyag-tartalmat mutatjuk be. Az adatok elemzese erzekelteti, hogy a vizsgalt hibridek taplaloanyag-tartalmaban ebben az allapotban mar nagyobb kiilonbsegek vannak, mint zold dllapotban.
Ennek szemleltetesere a 4. tabldzatbm osszehasonlitottuk a zold es erjesztett allapotban
levo kukorica mintak takarmanyozasi szempontbol legfontosabb parametereit.
A legkisebb valtozasok a fehdrjetartalomban kovetkeztek be, mig a szarazanyag
jelentosen csokkent az eijed^s alatt. A nettoenergiaban, mint ahogy a szdrazanyagban is
azoknal a hibridekn^l kovetkezett be nagyobb m^rvu valtozas, amelyek nem megfelelo
szarazanyag-tartalommal, tehat nem a megfelelo dretts^gi allapotban keriiltek betakaritasra. Ezen adatok is felhivjak a figyelmet a betakaritds pontosabb meghatarozasanak
fontossagara mind a v^gterm^k mennyis^ge, mind minos^ge szempontjdb61.
Az 5. tablazat adataibol kiemetesre ^rdemes, hogy a nyersfeherje emesztesi egyiitthatoi kozott — a besilozott zoldhoz hasonloan — nagyobb kiilonbsegek vannak. Miszerint a Sze—MTC—344, Kiskun—SC £s a HS—50/A hibridek nyersfeherje emeszthetos^ge 11 - 1 5%-kal rosszabb mint a kontrolie.
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A 6. es 7. tablazathan a szilazsok laboratoriumi ertekelesenek eredmenyet foglaltuk ossze, amelyek segits£g£vel ertSkelni es osztalyozni tudjuk a vegtermeket. A 6. tdblazat adataibol leolvashatjuk, hogy kSmhatas szempontjabol a P-3732 (5,12 pH) adta
a legrosszabb eredmenyt es ezzel osszefiiggesben enn61 a szilazsnal keletkezett a legkevesebb osszes sav mennyiseg is. Ezt tamasztja ala a 7. tablazatban lathato minositSs
eredmenye is.
A korabbi eredmenyek soran bemutatott legkevesbe erett, illetve legkevesebb szarazanyag-tartalmu szUazsban keletkezett a legtobb ecetsav (Kiskun—SC es HS-50/A).
Azonban az erjedes meg ezeknel a fajtaknal is megfelelo volt, amit mutat a vajsav menynyisege is.

Kovetkeztet£sek
Vizsgalati eredmenyeink szerint valamennyi kukoricahibrid felhasznalhato szilazs
alapanyagnak.
Eredmenyeink alapjan a besilozott zold es az erjesztett hibridek taplaloanyag-tartalmanal legkissebb valtozas a feherjetartalomban kovetkezett be, mig a szarazanyag jelentosen csokkent az erjedes alatt. Mind a nettoenergiaban, mind a szarazanyagban azoknal
a hibrideknel kovetkezett be nagyobb mervu valtozas, amelyek nem az optimalis szarazanyag-tartalommal keriiltek besilozasra. Mind zolden, mind erjesztve a Sze-M TC-344,
Kiskun-SC magyar es HS-50/A amerikai hibrid nyersfeherje emeszthetosege rosszabb
volt mint a P-3839-es kontroll hibride.
Kemhatas szempontjabol a P—3732-es hibrid adta a legrosszabb eredmenyt, savak
szerinti minositeskor is ez a szilazs kapta a legkevesebb pontszamot.
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Szemle

A halotan-teszt vizsgalatok eredm&iyei a kozgpfrank tenyesztesben
A fogyasztoknak az a kivan saga, hogy sovany, zsirmentes serteshust kapjanak a tenyesztoket az
ilyen iranyu szelekcios munkara osztonoztek. A szerzo felhivja a figyelmet arra, hogy a stresszhatasokra kevesbe erzekeny sertesek kivalogatasa a HALOTHAN-teszt segitsegevel mar 1986-ban megkezdodott. Negy ev alatt mintegy 12 ezer sertest vizsgaltak meg, amelyek koziil 32,7% pozitiv reakciot mutatott. A tesztvizsgalatok eredmenyeit kiterjesztettek a tenyesztesi parameterekre. A ket elles kozotti
idoszak alakulasaban a halotan pozitiv es negatfv kocak kozott gyakorlatilag semmi kiilonbseget nem
talaltak. A kocak selejtezesi aranya mar jelentos elterest mu tatott a pozitiv es negativ reakciot tekintve. A selejtezesi arany a kovetkezo volt:

H-negativ
H-pozitiv

2. ellesig,
17,4%
25,5%

a 3. ellesig
35,1%
42,5%

a 4. ellesig
48,6%
58,5%

A hizlalas alatti testtomeggyarapodasban es a takarmany ertekesitesben erdemleges e Iteres a
halotan pozitiv es negativ kocak ivadekai kozott nem volt.
A vagasi teljesitmeny egyes parameterei a kovetkezo kepet mutattak:

H-negativ
H-pozitiv

Karaj keresztmetszet cm2
44,2
45,8

Hus-zsir
arany
0,42
0,40

Sonka %
32,2
32,5

A hus minosege tekinteteben mar lenyeges kiilonbseg volt a ket csoport kozott:
Gofo
H-negatfv
H-pozitiv

59,6
S7,5

Husfinomsagi
ertek
51,8
47,1

Index
104
93

Ha a husminoseg osztalyba sorolasakor ezeket a szempontokat is figyelembe veszik, egyertelmu, hogy a szelekciot a halotan-erzekenysegre is ki kell terjeszteni.
BIBL..Bleicher, H. (1988) Schweinezucht und Schweinemast, Stuttgart, 36:1. 1 8 -1 9 .

Agrartudomanyi Egyctcm (Kcszthely) Allattenyesztesi Kar,
Sertes es Kisallattenyesztesi Intezete, Kaposvar
(Intezcti igazgato :dr. H om Peter)

Kiilonbozo toszammal vetett kukorica szaranak taplaloerteke
Laki Istvan - Wolf Gyula

Summary
Laki I. - Wolf Gy.: NUTRITIVE VALUE OF MAIZE STALK SOWN BY DIFFERENT PLANT
DfcNSITIES
The authors analysed the nutritive valuc o f the stalk o f the Pioneer 3965 maize that had been
sown by 4 0 - 6 0 , 6 0 - 8 0 and 8 0 -1 0 0 thousand plant/ha density, respectively. The analysis was supplemented with digestibility trials with wethers. Incrcasing piant density increased the absolute quantity
o f the yicld but it decreased the digestibility and nutritive value o f the maize stalk. The absolute
figures wcrc as follow: NEm (MJ/kg dry matter): 5.42, 5.17 and 4.82, resp.; crudc protein (g/kg dry
matter): 7 1 .1 ,6 0 .8 0 and 50.60 rcspcctivcly.
The quantity of the digestiblc crudc protein was 95 and 246 kg/ha higher in case o f 4 0 - 6 0
thousand plant/ha density in comparison witli that of the other two densities. Most energy was produccd with 6 0 - 8 0 thousand plant/ha density.
In the present investigation the authors could not calculate with the seed porduction, however
on basis of data o f relevant literaturc it sccms that both quantity o f com and nutritive value o f the
stalk is at optimum at 4 0 - 8 0 thousand plant/ha density.
Authors' address: Animal Breeding Faculty o f the Keszthely University o f Agricultural Science,
Kaposvar

Bevezet^s
A kukoricaszar hajdan kiilonosen a kisparaszti gazdasagokban jelentos takarmanynak szarmtott a kerodzok eltartasaban. Ahogy a koncentralt nagyuzemi telepek kialakultak, dgy veszitett fontossagabol, jollehet azota is szinte mindenki egyetert potencialis jelentosdg^vel.
Egyr^szt a szukos nyersanyag- 6s energiaforrasok, valamint az alapanyagok es energiahordozok aranak ugrasszeru novekedese, s ezzel osszefiigg^sben a termelesi koltsegek je
lentos emelked^se jelenleg is, de a kozeljovoben varhatoan m6g fokozottabban sziiksegesse teszi a kukoricaszar ujboli nagyobb aranyu felhasznalasat. Masreszt szamolnunk kell
- elsosorban a szovetkezeti gazdasagokban - a tulajdonosi Srdekeltseg noveked^sevel.
Ennek kovetkezm&iye kell, hogy legyen az esszerubb, takar^kosabb, racionalisabb gazddlkodds. Innen azutan mar csak egy 16p6s az olcsobb mell^kterm^kek —mint pl. a kukoricaszdr —okszeru felhaszndldsa a kerodzok takarmanyozasaban.
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Hazankban az evi kukoricaszar termes mintegy 6 millio tonna szarazanyag, ennek
jelenleg otodreszet hasznaljak fel takarmanyozasi celra. Kozismert pedig, hogy a kukoszar pl. a hushasznu szarvasmarhatartas fo takarmanyforrasat kepezheti. Ezert taplaloanyag-osszetetelet, taplaloerteket es felhasznalhatosagat, a felhasznalas gazdasagossagat
pontosabban kell ismernunk. Vizsgalatunknak az a celja, hogy ehhez objektiv adatokat
szolgaltassunk.
Takarmanyozastannal foglalkozo konyviikben mar 1926-ban Zaitschek es Weiser
javaslatot tesznek a kisparaszti gazdasagoknak a kukoricaszar feldolgozasara es etetes^re.
Velemenyiik szerint a kukoricaszarat csotores utan, apritva, vizzel nedvesitve, vagy izletesebb repaval, leveles repafejjel keverve arok-, verem- es mas silokban erjesztessel tartosithato. Az igy tartositott kukoricaszarat az allatok szivesen fogyasztjak,Ugy tunik,
a kutatok sohasem voltak megelegedve a felhasznalt kukoricaszar mennyiseget illetoen,
mert Konkoly-Thege (1920), is igy ir: az egyeni gazdak bar ismerik, megsem hasznaltak
ki kellokeppen a kukoricaszarat.
A kukoricaszar takarmanyerteket tobb tenyezo befolyasolja. Legtobb adatot a betakaritasi idopont es a szar taplaloerteke kozotti osszefiiggesre lehet talalni a szakirodalomban. Legkorabbiak koziil Weiser (1947)* irja egyik cikkeben, hogy a szemtermes betakaritasa utan 1 honappal 48% taplaloanyag veszteseg eri a ’kukoricaszarat. Hasonlo
megallapitast kozoltek Ekker (1978), Guba (1980) Barabas (1978), Bobek (1967).
Vizsgalataink szempontjabol masik fontos szempont (amely a szar erteket befolyasolhatja) a kukorica fajtajan tulmenoen a vetesi suruseg, mas szoval, a teriiletegysegenkenti toallomany. Erre vonatkozoan Maymdne es mtsai (1963), megallapitasa erdemel
figyelmet. Ok utalnak arra, hogy a ritkan vetett kukorica tobb szem- es szartermest
terem, mint az optimalisnal surubb toszamu. Hasonloan velekednek Bureting es Willey
(1959) is. Szerintiik a kukoricanoveny hektaronkenti netto energiahozama a kisebb
surusegu allomanyban tobb, mint a teriiletegysegenkent nagyobb toallomanyu kukoricanak. Schubek es Caldwell (1955) «zerint a kukorica allomanysuruseg novelesevel
csokken meg a csotermes nyersfeherje es N-mentes kivonhato anyagtartalma is. Ezzel
egyidoben nov^kszik az egesz noveny nyersrost-tartalma. Fontos a szerzoparosnak az
a megallapitasa, ami szerint az allomanysuritessel elert nagyobb szarazanyag-hozam minosege (inc. taplaloerteke es emeszthetosege) rosszabb, mint a ritkabban vetett kuko
rica takarmanyerteke.
Sajat vizsgalatok
A vizsgalat anyaga es modszere. A kiserletekhez a kukoricaszarat a Kaposvari Novenyfajta Kiserleti Allomastol kaptuk. Azonos agronomiai koriUm^nyek kozott kezzel
vetett Pioneer 3965 A jelzesu hibrid kukoricat hektaronkenti
I. 4 0 -6 0 ezer,
II. 60 -8 0 ezer,
III. 80-100 ezer toszammal
vetettek.
Vizsgalat c^ljdra kezel^senkent 17 kiilonbozo helyrol takaritottuk be a szdrat. Helyenkent 1 folyometer szartat vagtunk le 6s mertunk meg, hogy a termes mennyiseget ki
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1. tdbldzat
Hektaronkenti kulonbozo allomanysuruseggel vetett kukorica szartermese
es szarazanyag hozama
Allomanysuruseg
ezer to/ha
(1)

Szarazanyagtartalom
betakaritaskor
(2)

Szartermcs
betakaritaskor
(3)

Rclativ
%

Szartermes
szarazanyag
hozama kg/ha
(4)

Rclativ
%

56,9
68,0
75,6

26 763
25 568
21 865

100,0
95,5
81,7

15 228
17 396
16 539

100,0
114,2
108,6

4 0 -6 0
6 0 -8 0
80 100

Stalk and dry m atter production o f maize sown b y different piant densities
piant density, thousand plant/lia (1), dry matter content at harvest (2), stalk production at harvest (3),
dry matter production of the stalk, kg/ha (4)

2. tdbldzat
Hektaronkent kulonbozo allomanysuruseggel vetett kukorica szaranak kemiai osszetetele
4 0 - 6 0 ezer to/ha (9)
Taplaloanyagok (1)

Szarazanyag (2)
Sz.crvcs anyag (3)
Nyersprotcin (4)
Nycrszsir (5)
Nyersrost (6)
N-mcntes kiv.
anyag (7)
Nycrshamu (8)

6 0 - 8 0 ezer to/ha (10)

8 0 - 1 0 0 ezer to/ha (11)

osszctctel
Ercdcti
100%
anyagban
szaraz
anyagban
% (12)
(13)

Ercdcti
anyagban
% (12)

100%
szaraz
anyagban
(13)

Eredcti
anyagban
% (1 2)

100%
szaraz
anyagban
(13)

56,90
52,92
4,05
0,87
19,72

100,00
93,01
7,11
1,52
34,65

68,04
64,17
3,87
0,74
28,16

100,00
94,31
5,68
1,08
41,38

75,64
71,73
3,83
0,63
33,67

100,00
94,83
5,06
0,83
44,51

28,28
3,98

49,73
6,99

31,40
3,87

46,17
5,68

33,60
3,91

44,42
5,16

Chemical composition o f the stalk o f maize sown b y different piant densities
nutrients (1), dry matter (2), organic matter (3), crude protein (4), crudc fat (5), crudc fibre (6),
N-free extract (7), crudc ash (8), resp. thousand plant/ha ( 9 - 1 1 ) , in the original matcrial (12), in 100%
dry matter (13)

tudjuk szamftani (kezeldsenkent 15 helyrol). A szarmintakat szecskavagoval felapritottuk
es a sziikseges mennyiseget hutopultban ( - 1 8 — 20 °C-on) taroltuk a felhasznalasig.
Az allatokat az erre a celra kiilonleges kikepzesu anyagforgalmi ketrecekben helyeztiik
cl. Az urulekkel vegzctt anyagforgalmi kiserleteket k^t reszre osztottuk. A kis^rletek elso
feleben az un. eloctetesi szakaszban - ami 10 napig tartott - az allatok takarmdnyfogyasztasat mertiik. Ez idoszak alatt naponta elfogyasztott takarmany mennyis£g6bol hataroztuk meg azutan, azt a kukoricaszar mennyiseget, amit a kis£rleti idoszakban naponta
es egycdenkcnt adagoltunk az iiriiknek. Az allatokat naponta k£t alkalommal - 8.00 £s
16.00 orakor etettiik.
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3. tabldzat
H ektaronkent kulonbozo toszam m al vetett kukorica szaranak atlagos taplaldanyag-kihasznalasi
egyiitthatqja
6 0 - 8 0 ezer to/ha (10)

4 0 - 6 0 ezer to/ha (9)

kihasznalasi egyiitthatok, % (8)

TaplakSanyagok (1)

Szarazanyag (2)
Szerves anyag (3)
Nyersfeherje (4)
Nyerszsir (5)
Nyersrost (6)
N-mentes kiv.
anyag (7)

8 0 -1 0 0 ezer to/ha (11)

x

s

x

s

x

s

59,57a
63,53
42,49a
40,93
74,01a

0,74
0,95
2,54
1,49
0,50

55,57b
59,84
30,74b
33,50
71,21 b

1,51
1,31
1,55
1,71
0,99

50,98c
54,26
26,70c
40,57
68,94c

1,22
1,01
2,22
2,06
0,93

59,3 9a

0,76

55,86b

0,81

50,86c

1,76

A sorok kozott a kulonbozo betukkcl jclzett kezeles atlagok (P<5%) szignifikansan cltcrnck (12)
Average utilization o f nutrients o f maize^talk produced b y different piant densities
identical with Table 2. ( 1 - 7 ) , digestibility cocfficicnts (8), respcctive thousand plant/ha (9 - 1 1 ),
figures denoted with the same lettcrs differ significantly at P <0.05 lcvcf(12)

4. tabldzat
H ektaronkent kulonbozo toszammal vetett kukorica szaranak taplaloerteke
Allomanysuruseg
ezer to/ha
(1)

Szarazanyag
betakaritaskor
% (2)

4 0 -6 0
6 0 -8 0
8 0 -1 0 0

56,9
68,0
75,6

Kemenyito
(3)

NEm
MJ/kg

lMEg
MJ/kg

NE|
MJ/kg

Nyersfeherje
g/kg (4)

9,68
9,35
8,90

71,10
56,80
50,60

. szarazanyagban (5)
391,0 •
335,9
293,8

5,42
5,17
4,82

3,02
2,80
2,47

Nutritive value o f the maize stalk produced b y different piant densities
identical with Tablc 1.(1 - 2 ) , starch equivalent (3), crudc protein (4), in dry matter (5)

A kiserleti foszakaszban mertiik a naponta elfogyasztott takarmany mennyiseget es
az iiritett belsarat. A kiserleti allatok a naponta'ket reszletben kapott takarmanyt maradek neikiil elfogyasztottak. A belsar mereset naponta egyszer a reggeli etetes elott vegeztuk. Az egyenkent osszegyujtott belsarat a bemeres utan legszaraz allapotig szarftottuk,
majd pedig egybegyujtottiik a 10 napos kiserleti idoszakban. Az allatok altal elfogyasztott
takarmanyokbol az eloetetesi es a kiserleti idoszakban 2—2 alkalommal vettiink mintat,
amelyeket kiilon kezeltiink (legszaraz allapotig szaritottuk), igy az egyfele kezelesu kuko
rica szarabol 4 mintat kaptunk. A kiserleti idoszakban az egyedenkent gyujtott belsar,
valamint a kezeleshez tartozo kukoricaszar mintakat a laboratoriumban megvizsgaltattuk
az MSZ 6830-66 szamu szabvany szerint.
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5. tablazat
Kiilonbozo toszammal vetett kukorica sziranak hektaronkenti taplaloertek hozam a
Allomanysuruscg
(ezer to/ha) (1)

4 0 -6 0
6 0 -8 0
8 0 -1 0 0

Szartermes
Szartermes Kcmenyito
bctakaritaskor szarazanyag- ertek hozam
kg/ha (2)
kg/ha (4)
hozama
kg/ha (3)
26 764
25 568
21 866

15 229
17 397
16 539

5 955
5 843
4 859

NEm

NEg

hozam
MJ/ha (5)

hozam
MJ/ha (6)

82 539
89 941
79 720

45 990
48 711
40 852

Nyersfeherje
kg/ha (7)

1 083
988
837

Nutrient production per hectar o f maize stalk produced b y different piant densities
piant density, thousand plant/ha (1), quantity o f maize stalk at the time o f harvcst (2), dry matter in
the stalk yicld (3), starch equivalent pro duction per hectar (4), NEm yield per ha (5), NEg yield per
ha (6), crude protein yield per ha (7)

A szartermes, a szarazanyag mennyisege es kemiai dsszetetele. Azonos fajtaju kuko
rica szaranak egy idopontban inert szarazanyag-tartalmat a toszam jelentosen befolyasolja. Az 1. tablazat adatait elemezve azt is megallapithatjuk, hogy a szarazanyag-tartalommal ellentetes tendenciaju a szartermes hektaronkenti mennyisege. Az osszefiiggesbol
adodik, hogy azonos idopontban betakaritva a kukoricaszarat, a ritkan vetett adja a legnagyobb szartomeget, a surun vetett pedig a legnagyobb szarazanyag hozamot. Ami a szar
egyeb kemiai osszetetelet illeti, az allomanysuruseggel csokken a nyersprotein, nyerszsir,
es N-mentes kivonhato anyagtartalom es ugyanakkor no a nyersrost-tartalom (2. tablazat).
A tapldloanyagok kihasznalasa. A 3. tablazat adatai egyertelmuen bizonyitjak (az
atlagok kiilonbsege szinte minden esetben P<5% szignifikansan elter), hogy a hektaron
kenti toszam novekedesevel a taplaloanyagok kihasznalasa romlik. Ez a megallapitas kiilonosen szembetuno a nyersfeherje eseteben. Az amugy is keves feherje kihasznalasi
egyutthatoja tobb mint 15%-ot romlik (42,49%-rol 26,70%-ra). Ez a csokkenes akkor
is sok, ha meggondoljuk, hogy a kukoricaszarat elsosorban nem a nyersprotein tartalma
miatt takarmanyozzuk. Szembetuno lehet ugyanakkor, hogy a (N-mentes kivonhato
anyag) kukorica szaranak jol emesztheto belso resze jelentos taplaloanyagot biztosit
a kerodzo szamara.
A kukoricaszar taplaloerteke. A kukoricaszar kemiai osszetetele es a benne foglalt
taplaloanyagok iiruk altali kihasznalhatosaga egyiittesen hatarozzak meg a taplaloerteket.
A 4. tablazathan a taplaloertek jellemzesere feltuntettiik a szarazanyag-, a nyersfeherje
es a netto energia mennyisegek mellett a szar kemenyitoerteket is. Tettiik ezt azert, hogy
a hagyomanyosan gondolkodok is meg tudjak itelni aranyaiban a kukoricaszar taplaloertekenek valtozasat. A tablazatbol egyertelmuen kitunik, hogy jollehet a szar szarazanyaga megno a suru toallomanyu kukoricaban, a takarmanyozasi erteke jelentosen rom
lik. Ez a romlas meglehetosen sok, akar kemenyitoerteket, akar a kiilonbozo NE-tartalmat
tekintjuk. Teriiletegys^gre (1 ha-ra) vonatkoztatott taplaloertek hozamot az 5. tabldzflfban mutatjuk be. A tablazat adatai arra utalnak, hogy a legnagyobb tomegu szarat
60 -8 0 ezer hektaronkenti toszam eseten lehet betakaritani. Ez a megallapitas az energiahozamra is vonatkozik. Nyersfeherje es kemenyitoerteket tekintve azonban a 4 0 -6 0 ezer
toszammal vetett kukorica terem a legtobbet.
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Adatok gyapalkoto novenyfajaink rost-, lignin- 6s cellul6ztartalm£r61
VetterJdnos

Summary
V etterJ.: DATA TO FIBRE, LIGNIN AND CELLULOSE CONTENT OF GRASSLAND
PALNTS
On basis of analysis o f grassland plants collected in the period o f blossoming, the author came
to thc following conclusions:
No considcrable differences were found in the ADF (acid detergent fibre), lignin and cellulose
content o f thc piant samplcs o f 9 grass ecosystems.
At thc Icvcl of thc piant groups that form the grassland (gramineae, sour-grasses, papilionaceac, wceds) characteristic differences were seen. The order in respect o f the antinutritive lignin content was as follows: gramineae >sour-grasses>weeds>papilionaceae.
The distribution o f the data groups showed variation (lignin content: normal distribution;
ADF and cellulose content: non normal distribution).
At thc analysis o f selectcd gramineae species the grasses o f higher production capacity (Bromus
inermis, Phalaris arundinacea) showed lower nutrient content while those o f less productive capacity
(Festuca spp.) had higher nutritive value. Since there is no considerable difference between the wild
and improved form of the same grass in respect o f nutrient content, the author suggests to treat the
nutrients o f the gramineae that have importance in animal production (e. g. the lignin content) as trait
of selection.
The data disclosed in this paper are o f pioneering for the home grass species and may contribute
to thc better knowledge o f their chemical composition and production o f roughages o f better quality.
Fig. 1. Distribution of thc ADF, lignin and cellulose content o f piant breeds ex^mined.
A u th o fs address: Univcrsity o f Vcterinary Science, Budapest

Bevezetls
A gyepnov£nyt£rsulasok fajainak takarmanyozasi 6rt6ket, haszndlhatosagat beltartalmuk alapjan ft^ljuk meg. A beltartalmi vizsgalatok m6g ma is leginkabb csak a klaszszikus weendei analizis adta paramSterek, nehany asvanyi elem, esetleg vitaminok vagy
«gy^b, biol6giailag aktiv anyagok mennyis^g^nek ^rt^kel^s^re teijednek ki. A friss fu,
a szendzs 6s a sz^na alapanyagaul szolgal6 gyeptdrsuldsok szarazanyagdnak jelentos i6sz6t
alkot6 struktursz^nhidratok (celluloz), lignin megoszldsdt, mennyis^guket, valtozdsaikat
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stb. a legutobbi idokig keves figyelemben reszesitettek. Bar az emeszthetoseg es a tapanyaghasznosulas kerdeskorenek sok mas, kimondottan allattenyesztesi, elettani es allatorvosi vetiilete is van, a novenykemia oldalarol viszonvlae keves ismerettel rendelkeziink.
A fiivek kemiai osszetetelenek meghatarozasara meg ma is kozel 100 ewel ezelott
kidolgozott weendei analizis szolgal. Ez az eljaras tobb olyan kategoriaval dolgozik,
melynek informacioerteke ma mar ketseges. Igy van ez pl. a nyersrost kategoriara, mely
savas, lugos fozes utani maradek anyagot ad meg. E kategoriaban azonban nem igen tiikrozodik a noveny valodi beltartalmi komponenseinek a megjelenese. dj torekveseket
fogalmaztak meg azok a kutatok, akik a szelektiv extrakcios modszerek kidolgozasaval
(van Soest es masok) bevezettek a savdetergens (ADF), a semleges detergens (NDF)
rost fogalmat stb. Mas modszerek, illetve kombinaciok (Edwards, 1973) lehetove tettek
olyan anyagok mennyisegenek meghatarozasat, mint a lignin es a celluloz.
A fiivek emeszthetoseget egyertelmuen gatlo tenyezo a lignintartalom (Han es
mtsai, 1975). A ligninek ilyen tulajdonsagai nemcsak e fenilpropanoid monomerekbol
alio makromolekulak nehez bonthatosagabol (kozvetlen hatas), hanem abbol a tenybol is
fakadnak, hogy a ligninek a novenyekben a hemicellulozokkal, a cellulozokkal komplexeket (lignocellulozok) alkotnak, melyek az emeszto enzimek szubsztratumukhoz valo
hozzaferhetoseget is rontjak. A ligninek a szarazfoldi noveny.vilag kozonseges alkotoreszei^ melyek mennyisegest sok tenyezo befolyasolja (rendszertani hovatartozas, kor,
kornyezet es a taplalkozas hatasa (Ford es mtsai, 1979; McLeod es Minson, 1974). A takarmanyozas szempontjabol oly jelentos pazsitfiivek sejtfalkomponenseire (azaz rost-,
lignin- es celluloztartalmara) nines tui sok adatunk, s ezek is sokszor igen eltero eghajlati, okologiai korlilmenyekre, s nalunk nem letezo pazsitfufajokra vonatkoznak (Singh
es mtsai, 1975: India, Archer es Decker, 1977:USA,/s/H^n, 1977Japan).
E vizsgalatsorozat celja volt:
1. Hazai gyeptarsulasok jellemzo fajainak ADF-, lignin es celluloztartalmat meghatarozni, a gyeptarsulasok 4 fo csoportjat (pazsitfiivek, savanyufiivek, pillangosok es
gyomok) atlagos tartalmuk alapjan rangsorolni; meghatarozni, milyen a beltartalmi parameterek megoszlasa.
2. Hogyan alakulnak nemesitett pazsitfufajok (fajtak) fenti beltartalmi adatai,
milyen kiilonbsegek vannak a vadontermo es a termesztett pazsitfufajok e parameterei
kozott?

Sajat vizsgdlatok
Hazank kiilonbozo gyeptarsulasait reprezentalo mintakat 1986-87-ben, a tablazatokban feltiintetett helyeken, mindig a viragzas allapotaban, azaz a hasznositas szem
pontjabol altalaban legkedvezobbnek tartott allapotban vettiik. A mintakat megfelelo
apritas, szaritas es daralas utan Edward (1973) modszerevel analizaltuk savdetergensrostra, ligninre es cellulozra, harom ismetlesben.
A kiilonbozo gyeptarsulasokbol szarmazo, azok jellemzo es tomeges fajait ismagaba foglalo mintak vizsgalati adatait az 1. tabldzatban tuntettiik fel, a mintavgteli (termo)
helyek szerint csoportositva (az attekinthetoseg kedv^ert a tdblazatok esak a meghatarozasok szamtani kozeperteket tartalmazzak). Tekintsiik at az.7. tabldzatbdl levonhato
kovetkezteteseket. Az adatok 6sszesi't6sekor kiszamitottuk az egyes tarsulasokhoz tar-
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tozo mintacsoport atlagos savdetergens rost-, lignin- es celluloztartalmanak ertekeit is
(minthogy felvetelezesi adatok nem alltak rendelkezesunkre, az atlag nem a tarsulas
sulyozott atlaga). Megallapithato, hogy a tarsulasok atlagos savdetergens rost-, lignines celluloztartalma kozott szignifikans kiilonbsegek nincsenek. Az I. tarsulas fajainak
atlag adatai temek el leginkabb a tobbitol, mert itt a homoki gyepen a 35%-os savde
tergens rost-tartalom viszonylag kis, 4,85%-os lignintartalommal parosul. A masik ho
moki gyep tarsulas (Festucetum vaginatea danubiale - Tatarszentgyorgy) joval kisebb
ADF-, es celluloz-, de nagyobb lignin tartalmu. A tapasztalt kiilonbsegek nem jelentosek.
Ha a tarsulasokat alkoto fajok szintjen vizsgaljuk a kerdest, mar igen jelentos,
szignifikans, szisztematikus kiilonbsegeket talalunk. Ennek alapjan allapfthattuk meg,
hogy a savdetergens rost-, lignin- es celluloztartalom alakulasat meghatarozo legfontosabb tenyezo ketsegkfvul a faj rendszertani hovatartozasa. Vizsgalt mintaink eseteben
a savdetergens rosttartalom 18,6% (Cynanchum vincetoxicum) - 45,7% (Poa pratensis)
kozott, a lignintartalom 1,7% (Astragalus exscapus) es 19,9% (Poa pratensis) kozott, a
celluloztartalom pedig 12,9% (Cynanchum vincetoxicum es 39,0% (Koeleria glauca)
valtozott.
A fajok szintjen megjeleno kiilonbsegek akkor is megnyilvanulnak, ha a gyepek
alkoto fajait a gyakorlatban szokdsos n£gy nagy csoportban, azaz a pazsitfiivek, a savanyufiivek, a pillangosok es a gyomndv£nyek kategoriajaban vizsgaljuk. Ilyen ertelmu
adatcsoportosrtast vSgeztiink a 2. tabldzatbzn. Itt mar nemcsak a szamtani kozgperteket,
hanem a szorast es a CV 6rt£ket is feltiintettiik. Ezek szerint: az ADF-rost-tartalomban a
pazsitfuvek>savanyufuvek>gyomfajok 6s pillangosok adatsorrend irhato fel, a kiilonb-
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1. tdbldzat
A vizsgalt gyeptarsulasok fajainak savdeteigens-, rost-, lignin- es celluloztartalm a
A gyeptarsulas es a fajok megnevezese,
a mintavetel helye (1)

Homoki gyep (Astragalo-Festucetum sulcatae)
Dactylis glomerata L: csomas ebir
Bromus sterilis L., meddo rozsnok
Koeleria glauca (Schkuhr) DC., deres fenyperje
Astragalus excapus L., szartalan csiidfu
Ephedra distachy L., csikofark
Galium verum L., tejolto galaj
Galium aparine L., ragados galaj
x
s
Arteri gyep - Domsod
Arrhenatherum elatius (L.) Presl., franciaperje
Bromus mollis L., puha rozsnok
Dactylis glomerata L., csomos ebir
Poa pratensis L., reti perje
Trifolium repens L., feher here
T. pratense L., Io here
Tetragonolobus maritimus (L.) ssp. siliquosus
Roth (L.) Murb., barsonykerep
Galium verum L., tejolto galaj
x
s

ADI -

Lignin
(2)
sz. a. %-aban

Celluloz
(3)

38,6
34,7
44,8
23,8
33,2
35,9
39,1
35,7
6,5

7,4
8,0
3,3
1,7
4,4
3,2
6,0
4,8
2,3

29,6
25,3
39,0
21,2
28,8
31,6
30,1
29,4
5,5

42,2
37,8
41,2
37,5
23,3
27,6

8,6
6,9
7,9
6,2
7,7
9,3

32,2
29,4
30,8
29,6
14,3
17,1

34,4
34,4
32,6
7,5

9,1
7,0
7,6
1,1

24,2
26^,6
' 23,8
7,0

19,9
7,2
7,8
8,2
7,9

23,9
20,4
32,8
25,0
23,9

6,5

20,7

6,8
10,7

22,2
30,5

Nedves, szikes ret (Bolboschonetum maritimi), Apajpuszta
Poa pratensis L., reti perje
45,7
Alopecurus pratensis L., ccsetpazsit
28,2
Carex stenophylla Whlbg., keskenylcvclu sas
23,6
C. caryophyllea Latour., tavaszi sas
34,3
Juncus gerardii Lois,, sziki szittyo
32,4
Eleocharis palustris (L.) R. et Sch.,
mocsari csetkaka
29,5
Schoenoplectus tabemaemontani (Gmc.) Palla,
sziki kaka
30,8
Ranunculus repens L., kuszo boglarka
43,0

A cid detergent fibre, lignin and cellulose content ofgrass ecosystems
name of the ecosystems and grasscs, place o f sampling (1), lignin (2), cellulose (3), in % o f the dry
matter (4)

s£gek jelentosek (a gyomfajok atlaganak nagy szorasat azok szeles rendszertani spektruim
magyarazza, mig a pazsitfuvek es a pillangosok adatai csaladszintu kategoriat jeleznek).
A lignintartalom kulonbsegei lenyegesen kisebbek, atlagosan legtobb lignin a pazsitfiivekben, a savanyufuvekben, a gyomfajokban es vdgiil a pillangosokban van. Ezeket a
adatokat a viszonylag jelentos szoras jellemzi (pazsitfuveknel pl. 34,6%, a gyomoknat
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2. tabldzat
Gyeptarsulasok fajainak ADF, lignin- es celluloztartalma
A gyeptarsulas es a fajok mcgncvczesc
a mintavctel hclyc (1)

Szaraz szikes ret (Artemisio-Festucctum), Apajpuszta
Festuca pseudovina HacRei ap. Weisb.,
veresnadrag csenkesz
Artemisia maritima L., sziki iirom
x
s
Homoki gycp (Festucetum vaginatae danubiale),
Tatarszentgyorgy
Koclcrica glauca (Schkuhr) DC.,
deres fenypcrjc
Cynanchum vincctoxicum (L.) Pcrs.,
mereggyilok
Hypcricum perforatum L., orbanefu
Alkanna tinctoria (L.) Tausch., baranypirosito
Potcntilla arenaria Borkh., homoki pimpo
x
s

ADI'-

36,4
25,3
33,8
6,4

8,5
6,3
8,9
4,0

26,9
18,7
23,6
3,4

40,4

9,0

31,2

18,6
21,8
31,5
23,9
27,2
8,7

5,2
5,2
8,0
9,7
7,4
2.1

12,9
15,4
21,3
13,3
18,8
7,7

7,8
9,0
8,7

31,8
33,1
25,8

5,5
6,5
10,6
8,0
1,8

20,3
22,4
23,3
26,1
5,2

7,2
7,8
7,5
6,0
7,5
6,3
5,5

24,4
30,3
27,2
27,0
20,0
19,7
15,5

Lapret (Molinietum cocruleae-Festucetum pseudovinae)
Dabas
Dactylis glomerata L., esomos ebfr
41,8
Poa pratensis L., reti perje
45,3
Juncus gerardi Lois., sziki szittyo
34,9
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth ssp.
siliquosus (L.) Murb., barsonykercp
26,8
Rhinanthus minor L., kakascimcr
35,2
Achillea asplcnifolia Vent.. sziki cickafark
35,7
x
36,6
6,3
s
Kozephegysegi gyep (Chrysopogo-Caricetum humilis),
Szentgal
Lolium perenne L., angolperjc
Alopccurus pratensis L., ccsctpazsit
D&ctylis glomerata L., esomos cbir
Poa pratensis L., reti perje
Salvia pratensis L., mezei zsalya
Sanquisorba minor Scop., esabaira verfu
Rhinanthus minor L., kakascimcr

Lignin
Celluloz
(2)
(3)
sz. a. %-aban (4)

32,6
38,8
36,1
34,4
28,7
25,0
21,3

Acid detergent fibre„ lignin and ceBulose content o f the grass ecosystems
idcntical with Tablc 1. (1 - 4 )
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3. tablazat
Gyeptarsulasok fajainak ADF-, lignin- es celluloztartalma
AD1;

A gyeptarsulas es a fajok mcgncvezesc,
a mintavetel helyc (1)

Lignin
Cclluloz
(2)
(3)
sz.a. %-aban (4)

28,7
30,7
5,8

6,5
6,8
0,9

22,2
21,2
4,8

Kozephegysegi gyep, Aggtelek
Festuca pseudovina Hackel ap. Wicsb.,
veresnadrag csenkesz
Festuca rupicola Henff., barazdalt cscnkcsz
Bromus erectus Huds.ysudar rozsnok
Trifolium pratense L., voroshere
Trifolium montanum L., hegyi here
Anthyllis macrocephala Wenderoth, nyiilszapuka
Medicago falcata L.f sarkerep lucerna
“
Hippocrepis comosa L., patkocim
Coronilla varia L., koronafiirt
Ajuga genevensis L., koz. in fu
Veronica chamaedrys L., osztoriis veronika
x
s

40,4
42,0
40,7
27,1
35,6
28,9
25,2
23,8
22,6
23,1
23,7
30,3
7,8

9,4
10,1
7,6
4,4
6,5
7,8
4,6
5,7
5,2
8,0
5,3
6,8
1,9

29,8
30,2
31,9
22,6
27,7
20,3
18,0
17,6
16,0
14,7
22,4
22,4
6,4

Nedves ret, Zalabaksa
Alopecurus geniculatus L., gombos ecsetpazsit
Poa pratensis L., reti perje
Holcus lanatus L., selyemperje
Trifolium pratense L., voroshere
Trifolium repens L., feherhere
Lotus corniculatus L., szarvaskerep
Galium verum L., tejolto galaj
Rumex acetosa L., mezei soska
Sanquisorba officinalis L., oszi verfu
x
s

31,6
42,2
37,1
29,7
21,9
29,5
37,5
40,3
26,8
32,9
6,7

7,3
9,6
8,6
8,1
9,0
8,1
6,2
15,2
9,3
9,0
2,5

23,6
31,4
37,2
21,9
13,9
21.3
28,8
25,0
15,6
23,2
5,6

Thymus glabrescens Willd., kakukkfu

x
x
s

A cid detergent fibre, lignin and ceUulose content o f the grass ecosystems
identical with T able 1. (1 - 4 )

36,9% a CV ertdke). Feltuno talan, hogy a pillangosok atlag lignintartalma nem ter cl
szignifikansan a tobbi csoportetol.
A savdetergens rost-, lignin- es celluloztartalom adatainak closzlasa. A vizsgalt novenyfajok adatainak eloszlasi diagramjat az 1. abran mutatjuk be. Erdekes kiilonbsegck
inutathatok ki, hiszen a mintak lignintartalmanak megoszlasa az un. normalis megos/las
(azaz Gauss-gorbe szerint rendezodnek az adatok), amibol az a kovctkeztetes vonhato
te, hogy az illeto parametert tobb, kiscbb hatasu tenyczo hatarozza meg, cnnek nyilvanegyik elemc az illeto faj rendszcrtani hovatartozasa. Az closzlas nem a normalis, Gauss-

4. tdblazat
A gyepalkoto novenyfajok csoportjainak atlagos ADF-, lignin- es celluloztartalm a
ADI

Pazsitfiivck (4)
(11=23)

Savanyutuvek (5)
(n-7)

Pillangosok (6)
(n=15)

Gyo m fajok (7)
(n=21)

X

s
CV
X

s.
CV
X

s
CV
X

s
CV

Celluloz (2)
Lignin (1)
tartalom
(a szarazanyag %-aban) (3)

38,7
4,47
11,5

8,29
2,89
34,6

28,9
3,9
13,6

32,72
2,00
6,10

7,85
0,94
11,9

23,6
1,7
7,2

26,21
3,77
14,38

6,47
2,03
31,3

19,0
3,8
19,9

30,12
7,06
23,4

7,25
2,68
36,9

21,6
6,0
28,0

Average ADF, lignin and cellulose content o f main piant s that form the grasslands
lignin (1), cellulose (2), in % o f the dry matter (3), gramineae (4), sour grasses (5), papilionaccae (6),
weetls (7)

5. tdblazat
Nem esitett pazsitfu fajok (fajtak) ADF-, lignin- es celluloztartalm a (m intavetel: az Ontozesi
K utatointezet nem esito telepe, Szarvas, a viragzas allapotaban)
A vizsgalt fajta (1)

ADF

Agrostis alba, tarackos tippan 1.
Agrostis alba, tarackos tippan 2.
Dactylis glomerata, esomos cbir
Bromus inermis, magyar rozsnok
Agropyron cristatum t., buzafu
Poa pratensis, reti perje
Phalaris arundinacca, zold pantlikafu „ S z -5 0 ”
Festuca arundinacea, nadkepu csenkesz „ S z -5 6 ”
Festuca ovina, juhcsenkesz
I;cstuca pratensis reti csenkesz
Festuca rubra, voroscscnkesz „Park”
Festuca rubra, voroscscnkesz ,,S z -5 8 ”

31,6
34,5
38,9
41,1
36,3
35,4
40,3
37,5
32,3
38,1
31,9
36,5

Lignin (2) Celluloz (3)
tartalom
a szarazanyag szazalekaban 94)
5,8
6,3
7,5
9,2
7,8
7,2
7,5
8,3
6,4
6,8
6,1
7,2

23,3
25,6
30,1
30,8
27,7
26,4
30,1
27,8
24,8
30,5
24,5
27,6

ADF, lignin and cellulose content o f selected gramineae species (place o f sampling: Piant
Im provement Unit o f the Research Institute fo r Irrigation, Szarvas, collection in stage o f
budding
identical with Table 1.(1 4)

VETTER:Gyepalkoto novenyek rost lignin es celluloz tartalma
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6. tdbldzat
A csomos ebir (Dactylis glom erata) es a r£ti peije (Poa pratensis)
vadonterm o es nem esitett anyaganak (fajtainak) osszehasonlitasa
Vadontermo (1)

Nemesitett (2)
Celluloz
ADF(4)
tartalom

ADF-

Lignin
(3)

Dactylis glomerata

3 6 -4 1

7 ,5 -8 ,3

2 7 -3 1

Poa pratensis

3 4 -4 2

6 ,0 -8 ,7

2 7 -3 3

Lignin

Celluloz

38,9

7,4

30,1

35,7

7,2

26,4

Comparison o f the wild and improved form o f the rough cocksfoot (Dactylis glomerata)
and blue June grass (Poa pratensis)
wild (1), improved (2), lignin (3), cellulose (4)

gorbe szerinti jelleget mutatja a savdetergens rost, illetve a celluloztartalom. A savdetergens-rost adatainak eloszlasa lenyegeben ket csucsu, amit jol jellemeznek az abra reszadatait feltiinteto gorbek (az egyes novenycsoportokra kiilon-kulon), azaz a pillangosokat alacsonyabb, a pazsitfuveket magasabb csucs jellemzi, egy koztes erteket jelez a savanyufuvek gorbeje, mig a rendszertanilag legheterogenebb novenycsoport, a gyomok,
igen szeles intervallumban helyezkednek el, ket kisebb csuccsal. Legszelesebb eloszlast
a celluloztartalom mutat, leghomogenebb reszmegoszlasuak a pazsitfiivek adatai (szaggatott vonal), a pillangosok, illetve a gyomnovenyek adatai szeles intervallumban oszlanak meg.
A 3. tablazatbm az Ontozesi Kutatointezet szarvasi teleperol szarmazo, nemesi
tett fajtak adatait foglaltuk ossze. Valamennyi minta vetele a hasznositas szempontjabol optimalisnak tartott viragzas fazisaban tortent. Az adatok ketsegkivul kiilonbsegeket mutatnak, valamennyi parameterben. A kisebb produkcioju, sokszor filigran fajok
fajtai altalaban alacsonyabb savdetergens-rost-, lignin- es celluloztartalmuak (Agrostis
alba, Festuca ovina, Festuca rubra), mig a nagyobb produckiokepessegu, eroteljes fajok
nemesitett anyaga nagyobb savdetergens rost-, lignin- es celluloztartalmu. Legmagasabb
savdetergens rost- es lignintartalom a Bromus inermis (magyar rozsnok) eseteben volt
merheto, de kozel hasonlo a zold pantlikafu (Phalaris arundinacea) is. A kialakult kep
tehat arra utal, hogy a produkciokepesseg (vagy egyeb szempontok) alapjan a legjobban
hasznosithato (favorizalt fajok altal szolgaltatott takarmanyforras - legalabbis vizsgalatunk szempontjai szerint - nem a legjobb, azaz forditott aranyossag figyelheto meg a
termesztesi tulajdonsagok es a vizsgalt beltartalmi parameterek kozott (a kedvezotlenebb
lignintartalom jobb termesztesi sajatsagokkal parosul es forditva). Adataink alapjan lehetoseg nyilt arra, hogy osszehasonlitsuk ugyanazon faj nehany vadontermo mintajat, a
nemesitokertbol szarmazo fajtak megfelelo ertekeivel. Ennek kapcsan (pl. a reti perje
vagy a csomos ebir adatai alapjan, 4. tablazat), latnunk kellett, hogy az adatok lenyegeben
nem ternek el egymastol, tehat a nemesitett fajtak lignintartalma nem kedvezobb, mint
vadontermo tarsaie.
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Mindezek alapjan azt az igenyt is meg kell fogalmaznunk, hogy a pazsitfiivek nemesitese soran eddig figyelembe nem vett szempontkent torekedni kellene a kedvezobb savdetergens rost- es fokent lignin-szint eler£sere.
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A terheles befolyafca a termekenysegre a szarvasniarha elso laktaciojaban
(E llen tet a tejterm eles es az akalmassagi ertek k o z o t t )
A tehenek alkalmassagi ertcket, amclyet technologiai turesnek is mondhatunk, a tejtermelesi,
egeszsegi, a reprodukcios es az eletteljesitmenyre vonatkozo tulajdonsagok korlatozzak. Az irodalom a
tejtermeles es a termekcnyseg kozotti fenotipusos ellentctrol szamol be. A/, cllcntct oka feltchetoen
a borjazassal jaro energiadeficittcl es az ehhcz kapesolodo cncrgiadcficittcl magyarazhalo.
A szerzok ebben a kozlemenyben a laktacios stresszrc vonatkozo paramctcrckkcl loglalkoznak.
A szeles koru vizsgalat 138 rajnai iizemrc tcrjcdt ki. A kovctkezo tulajdonsagokat crtckcltck:a borjazas lefolyasat, a borju eletkepesseget es fejlodeset az ivarzasi tunctckot cs a tcrmckcnyitcsckct, a 100
napos laktacios termeles az energiahaztartast,a zsir cs a tchcrje aranyt.
A vizsgalatok eredmenyeibol megallapitottak, hogy a tehen cncrgialiazlartasa illetve felvetele az
a faktor, amely a 100 napos termelest leginkabb bcfolyasolja. Az energialiaztartas cs a termckenyseg
kozott nem tudtak statisztikailag biztosftott osszcfiiggcst kimutatni.
A zsir-feherje hanyados (FEQ) befolyasat az elso termckenyitcs eredmcnycre csak akkor lehetett kimutatni, ha az eredmenyeket a termelesi szmvonal szerint csoporotsitottak. llnnek alapjan a
nagy termelest felmutato iizemekben a zsir-fcherje hanyados novckcdctt az elso termckcnyitcsi eredmeny romlott. Ez a tendencia azonban a termekertyscg vcgso kimenetelct tekintve nem volt szignifikans erteku. A zsir-feherje hanyadosnak a tcrmekenyitcsi idokozre seni volt befolyasa.
A 100 napos laktacios termeles az elso tcrmekenyitcsi eredmenyeket nem befolyasolta. A kct
termekenyites kozotti idoszak a nagytcju tcheneknel novekedett azokban az iizemekben, amelyekben
a termeles kisebb volt. Azokat az uzemeket jcloltck kisebb termelcsueknek, amelyekben az atlagos tejzsirtermeles 244 kg alatt volt.
A szerzok annak a velemenyiiknek adnak kifejezest, hogy termekenyitcsek kozotti ido, a termekenyitesi index es a tejtermeles kozotti antagonizmust tulbecsultek. Csak a jelentos energiadeficit a
laktacio kezdeten az a tenyezo, amely a tcrmelekenysegi zavarokhoz vezethet.
BIRL.: Schwertger, Barbara—M. Mayer - V. P otthast-D . Simon, (1988): Zuchtungskundc, 60. 361
375. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart
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Dohy Janos: Az allattenyesztes genetikai alapjai

(Konyvismertetes, Mezogazdasagi Kiado. Budapest, 1989)
A ,,gyorsulo ido" fogalma cs rcalis tenye ma mar olyan fclclosseget jelent a mai tudos szamara,
amely ha nem is hatarozza mei;, de nagyban befolyasolja munkajat. I;cl kell tctclczniink, hogy tobbck
kozott ez a hajtoero is szerepet jatszott abban, hogy 1989 ben, az ,,Allattcnycsztcsi (Icnetika” megjelenese utan tiz evvel Dohy professzor ujabb allattcnycsztcsi genetikai targyu konyve: „Az allatte
nyesztes genetikai alapjai” ennu munkajat is keziinkbc vehctjuk.
Tiz ev alatt a genetikai tudomany sokat fejlodott, tiz cv alatt a magyar szakembcrek feladatai is
megnovekedtek. Igy a megujulasra torekvo szakismeretszerzcshez a kovctkezo gcneracio tajckoztatasahoz; munkajanak elorevitclchez, Dohy pofesszor ujabb konyve akkor jclent meg, amikor azok a szakcinberek lepnek a sorompoba, akik mar a kovctkezo evezred allattcnycsztcsccrt lesznck fclclosok.
Bar a korunkban kibontakozo forradalomban a gcnctikanak a szerepe nemesak mcghatarozo,
cs elenjaro, megis nem lehet arrol megfclcdkcznunk, hogy a „gyorsulo ido” szorito kcnyszcrc mas
diszciplinakat is erint. Ne mcnjiink messzebbrc mint az allattcnyesztcstan tcrulctcrc. Itt sajnos nem
dicsekedhetunk azzal, hogy lepest tartunk a gyorsuk) ido kovctclmcnycivcl. Legutoljara 1976-ban
jclent meg Horn protcsszor szerkesztcseben egy olyan allattcnycsztcstan, amely folcg az clozo cvtizcd
ismercteire cpiilt es egyes fcjczetei ma mar akkor seni Icnncnck korszcruck, ha a konyvct cgyaltalan
kapni lehetne. Kctscgtelen idokozben jclcntck meg allattcnycsztcsi kczikonyvck, dc czck nias ccllal
kcsziiltek, nem potoljak az clmclcti, alapozo szintu allattcnycsztcsi szakkonyvct. Kgy ujabb allattcnycsztcstan konyv megjclcncse koruli huza-vona sajnos nem segiti clo a hazai allattenyesztes fcjlcsztesct. Csak oriilni Ichet, hogy a g yorsu lo ido” kcnyszcrc - amclyct ugy tunik nem mindenki vesz
cszre legalabb az allattcnycsztcsi gcnctika tcriilctcn jclcntkczik.
A konyvct attanulmanyozva, feltehetoen az olvaso cgyct fog erteni vclcm abban, hogy Dohy
professzor nemesak elegendo akarattal, hanem kcllo crovcl cs dicscrcndo alapossaggal is rcndclkczctt
c konyv mcgirasahoz. A 12 fejczctrc tagolt mu szisztcmatikusan vezeti az olvasot a klasszikus genetikai
ismcretcktol az ujabb, a kovctkezo cvczrcd gyakorlatat kcpczo alkalmazott genetikai ismcrctckhcz
mint pcldaul: a genetikai nycrsanyag mcgorzcscnck cs kiaknazasanak kcrdcsci, a nemesites hazai cs
ncmzctkozi intcgraciojanak alapclvci cs a fcjlodcs iranyai.
„Az allattenyesztes gcnctika alapjai” olyan szakkonyv, amclyct nemesak clolvasni, hanem
gyakorta tanulmanyozni is kell. fgy a konyvismcrtctesnck sem az a celja, hogy rcszlctcibcn bemutassa a konyvct. Kgy alapozo tudomanyi tcriilctcn czt mindenki maga kell, hogy clvcgczzc cs egyes reszlctcit munkajaban fclhasznalja.
Meg 1933-ban hangzottak cl Konkoly Thegc Sandornak az a ma mar klasszikusnak tckinthcto
mondasa: „Minoscgi teren kell kcrcsnunk a boldogulast”. Kz, ha valaha, akkor most igazan idoszcru.
Dohy professzor kivak) genetikai konyve chhcz a minosegi munkahoz ad olyan clmclcti alapokat,
anielyek abban segitik az allattenycsztokct - ha a szcrzo tanaesait mcgfogadjak - hogy ncmzctkozi
Icptckkcl rnerve is mcgtartsuk elonyiinkct (ahol van) vagy miclobb ismet visszaszcrczziik tenyesz1la te loal 1it o poz icio n ka t .
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A sertesek szaporodisbioltigiai becslese
A szerzo ramutat arra, hogy a sertestenyeszto iizemek koncentraciojaval, a tcchnikai elemck
egyre fokozodo bevitelevel, a szaporodasbiokSgiai tertileten a problemak fokozodtak. A gazdasagos
malaceloallitas erdekeben ilyen koriilmenyek kozott a kocak produktivitasanak megtartasaval tobbet
kell foglalkozni. A szerzo attekinti azokat a kezdeseket (elsosorban biotcchnikai), amelyek eloscgitik
a produktivitast.
Az elso ilyen lehetoseg a fiatal es az oreg kocak ivarzasi ciklusanak a befolyasolasa. Igy peldaul
az ivarerettseget a zootechnikai rendszabalyokon kiviil biotechnikai eljarasokkal is elo lehet segiteni.
Ez a gonadotrop hormonok segitsegevel tortenhet. Ez termeszetesen nem helyettesithcti azokat a zoo
technikai rendszabalyokat - mint peldaul: a ciklus stimulalas a kan jelenletenek segitsegevel special
fenyprogram, stresszhatasok elkeriilese - amelyek ugyancsak hozzajarulnak a megfclclo ivarerettseg
doben torteno eleresehez.
Az idos kocaknal a megfelelo ciklus elereset a zootechnikai rendszabalyokon kiviil (pl. kan jeenlete, a takarmanyozas j^usingolasa’’, stresszhatasok elkeriilese stb.) a hormonalis stimulalas ugyan;sak segiti.
A szerzo a fiatal kocaknak a petefeszek st imula lo hormonokat - mint pl. a PMS-g, HCH,
JMS-G/hCG kombinacios preparatumokat - ajanlja. A keszitmenyek adagolasa a 2. het kozepen ajanatos. Az idosebb kocaknak a valasztas napjan, illfctve 10 nappal a valasztas utan adtak hormon prepaatumot (400 I. E. PM S-G/200 I. E. hCG). a fialasi eredmenyeket egy olyan csoporthoz viszonyitotak, amelyek nem kaptak kezelest. Mint a harom csoport kocai, atlagosan 11,07 malacot ellettek.
V vemhessegi szazalek tekinteteben ugyancsak nem volt szignifikans kiilonbseg.
A kezeles abban volt eredmenyes, hogy a valasztas utan a termekenyiilesig eltelt ido a felere
sokkent, ahhoz az idohoz viszonyitva, ha a kocakat hormonalisan nem kezeltek.
iIBL.: Kruff, B. (1988): Fortplanzungsmanegement beim Schwein. Schweinezucht und Schweinemast, Stuttgart, 36:7. 2 1 0 -2 1 1 .
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